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 ا٭بٝــــــــــــــــات   
ٍُ ُعٗسُٜ ُٔ ايٖػُٛأ ٢ٔ ٚقاسُب إؿٗٛض٠ٔ ايٛؾا٤ٔ قك١ٔ قاسُب عازٜا٤َ ب ٢ُٖ إٓٝع٢ اؿك ٌَ ايٝٗٛٔز ؾعطا٤ٔ أؾٗط٢ َٔ , با٭بًل٢ إػ ٢ّ قب ب٬ٔز ٗ ا٫غ٬

ِٖٔ َٔٔ ٚ ايعطٔب َُٗػو عٔ تعبرّلا أنجط٢ ٢ِ ايٖت ١ٖٔٝ بايكٝ ١ٖٔٝ ا٭خ٬ق ـَ ,ٚقٔس ٚايٓسٜٓ َٕ اٍ اختً َٕ َ٪ضخٛ ٘ٔ ٗ ٚايباسجٛ ٍَ ؾُِٓٗ َٔ  , ْػٔب ُ٘ :قا ْٖ إ
ٙٞ ٕٖ قاٍ َٔ ا٭ظز َِٚٓٗ َٔ ْٖ٘ إ٢ : بعُهِٗ ٚقاٍ عطب ُ٘ ا َٖ ٘ٔ ٜعُٛز( ايؿطز,غػإ  َٔ أ ٌَ ايهجرل َٔ ؾٗطٔت ُب إ٢يٝ٘, ايٛؾا٤ ايَّيت ُتَٓػاٍ قٚك١  ٚيع

 ٖٕ ٘ٔ , ٚؾٖطاَطٜأ ايكٝؼ ًَٖٚدُل ٖصٙ ايكٖك١ : أ ُ٘ ٚبعَض َبٓٝ ِٖ  ايٓؿاعط إؿٗٛض, قس أٚزَع يس٣ ايٖػُٛأٍ َاٜي٘ ٚأ زُضَع ٍ قٝكَط , إٖاضّبا اٍ ب٬ز ايٓؿاّ ث
ُٓا عًِ  ُٔ َا٤ ايٓػُا٤ؾً ٘ٔ إٓصض ب ٘ٔ ايَّيت أٚزعٗا اي بٗطٚٔب َ٘ ٖػٚبٛزٜعٔت َٔ ٚامٍلُٛأٍ, ٖٚد إ إ٢ٍ ايٖػُٛأٍ يٝأخَص ٚزَٜع١ٜ اَط٢٨ ايكٝؼ, ٚن اؿاضَخ ب

ُٓا ضدع ايٛيس أخصٙ اؿاضخ ض١ٟٖٓٝ ٖٖٚسزٝسكيًٖػُٛأٍ ٚيس قس خطز اٍ اي ٘ٔ َا مل ٜػًِّ , ؾً ٍَ بصٔع ُ٘ ٚزٜع١ٜ اَط٨ ايكٝؼ, ؾأبايٖػُٛأ ٢ ايٖػُٛأٍ, ُ
َٓ٘ , ؾكاض ايٖػُٛأٍ, َهطَب إجٌ ٗي١ا أ ٕ شبض إؾُا نإ َٔ اؿاضخ  ٍَ ؾٗط٠ٟ نبرل٠ , ُٚتعتدل  اب ايٛؾا٤, ٚبٗصا تهٕٛ ٖصٙ ايكٖك١ٝ قس أنػبت ايٖػُٛأ

 إٓاغب١ أدٛز َا قاٍ َٔ ؾعط, ; اييت قاشلا ٗ ٖصٙ (اي١َٝ٬)قكٝست٘ 
ُٕٖٜ َٓاغب١ ايٓل : ت٘, ًبكأْٖ٘ َٔ قبًٝيت٢ عاَط ٚغًٍٛ ؾٛبٗا آخُط ٜٛٗط أْهطت عًٝ٘ بعض أؾٝا٤, ؾدٚ ت٘ ؾهخٛب اَطأ٠ٟ ؾط ايػُٛأٍ ط٣ٚ أ

ؾؿاخطٖا ايٖػُٛأٍ بٗصٙ ايككٝس٠ اييت غٓتٓاٚشلا بايؿطح ٚايتشًٌٝ .
ا٭بٝــــــــــــــــات   

ُٜ ٕٜط٤ُ ٜيِ  َٔ ايًٝــإ٢شا ا َٔ ٢ّ ٔعـسَْؼ  ُ٘ــ٪ َٜطَتـــــــٜؾٝه طُن ٌُــــــــ٘ٔ َدــــسٜــــــٌٗ ض٢زا٤ٕ  ُٝ
َٓؿؼ٢ َنٝ َٚإ٢ٕ ٌُٔ َع٢ً اي َٜش َٛ ٜيِ  ٢ٔ ايَجــــ٢ ُسـَٝؼ إ٢يـَـــــــًـٜؾ َُٗاـُٖ ٌُـٓا٤ٔ َغبــػ ٝ
ــَُتع ْٓـ ٌْ َعـــــــــا ٜقـــُٝٚطْا ٜأ ٕٖ ائهــــــٗـًُت ٜيـــــٜؾٝك ُسْاـــسٜــــًٝ َّ ٜقــــــا إ٢ ٌُـًـــــطا ٝ
ََـــا ٜقـــــََٚ َٔجــٔ ناَْت َبكــٌٖ   ُٙ ٍُــــٗـَٚٝن ٬ــــا٢َ ٔيًُعــــــاْب َتػــــــبـَؾ                             ًٜٓاـاٜا ٛ
ْٓا ٜقٖطــــــا َنـــََٚ َٚدــــْا ٜأ  ٌْ َٚدـــــــَع                              اُضْاـــــًٝ َٔ َشيــــــاُض اٜ٭نـــــعْٜع  ٌُـــَجطٜ ٝ

ــٔٝٓـإ٢شا َغ َٔــــ ٝٓـــق ٬ــــا َخـــٓٓـْس  َّ َغ ٍْ ٔيــــــٜق                               ْسـٔا ٍَ ائهــــا قــُـُ٪ٚ ُّ ٜؾـــا ٍُــُعـطا ٛ
ــٔا ٝأٔـــََٚ َٕ طـــَست ْاْض ٜيٓــ َٖٓ اض٢ٍمــا زٚ َْـــــــٞ ايٓاظ٢يــا ؾــــــ٫َٚ َش ٌُــــــعٜـٌَ 

َُ ٜٓا ََؿٓـــَٜٚأ ٚٚــــٞ َعـَٛض٠٠ ؾـــــــــٗـا  ََعــــا ٝغــــٜيٗ ْاُس َُٚســــــــــَطْض   ٠١ََ ٍُــــــــًٛ ذٛ
ََػــٌٚ َؾــٞ ٝنـا ؾــاٝؾٓـــٝـَٜٚأغ َٚ َٔــــٔبٗ ط٢ٕبــطٍم  ٍُــــٌَ ٝؾًــــــساض٢عـطاع٢ ايــــٔ ٔقــا  ٛ
ََٚعٓـٓـًٔت ايــًٔٞ إ٢ٕ َدٗــَغ ٓٓا  ُِـاَؽ َع ــَـــًـٜؾ ُٗ َٚــــــٛا٤ّ عــــــَٝؼ َغــ  ِْ ٍُـــٗـَدأي ٛ

َعـــــــــــاْٞ ايـُؿـــــــــطزات
  

َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
اـبح ٚايؿط ايً٪ّ ٜٛٗط× , ًٜٛخ  ًٜٛذ ٜسْؼ اإلْػإ ز ايطداٍ إط٤
ثٛب ز أضز١ٜ ضزا٤ ؾطؾ٘ ز أعطاض طن٘ٔع نطّ×  ز ي٦اّ ٚي٪َا٤ غ١٦ٝ تاؿق ايً٪ّ

ز ْؿٛؽ ٚأْؿؼ ايٓؿؼ قبٝض× سػٔ  ٌْٝ ٜتذطز ×  ًٜبؼ ٜطتسٟ
ططٜل ز غبٌ ٚأغب١ً غبٌٝ ايصّ× اؿُس ٚ إسح  ايجٓا٤  عسٍ ز نّٝٛ× ا٭ش٣ ٚ ًِٚ  نِٝ
ز ق٥٬ٌ ٚٝقًٌ قًٌٝ نجرل ز أق٤٬× قًٌٝ ُسح× تعٝب تعرل
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تطتؿع ٚ تعاٍ ٚتؿاخط تػا٢َ ٚنٝع× ايؿطؾا٤ ّ نطِٜ  ايهطاّ ايعسز ز أعساز عسا٥س عسٜس
فاٚض ز أدٛاض داض ؾبٝ٘ ز أَجاٍ َجٌ ضداي٘ ّ بك١ٝ  كاٜاٙب

عِٛٝ ز أغٝاز ٚغاز٠ غٝس َا أقاب٘ ايؿٝب ّ نٌٗ  نٍٗٛ ايطؾع١ ٚايؿطف ايع٬
سػٔ ايكٍٛ ق٪ٍٚ ز درل٠ ٚدرلإ داض ْؿعٓا× آشاْا  نطْا
أَاّ ٕٚز نعٝـ َٗإ ز أش٤٫ أشي١ ٚش٫ٍ شيٌٝ شيٌٝ× ق٣ٛ َٓٝع ز أعع٠ ٚععاظ ٚ أععا٤ ععٜع
ايٓاظسٌ×  ايهٝٛف ايٓاظيٌ ْٗض  قاّ  عاف× َات  خ٬

َػُٛض٠ ×  َعطٚؾ١ َؿٗٛض٠ اؾتعًت × اْٛؿأت ٖٚسأت  أٔست نجرل ايؿعٌ ؾعٍٛ
فٍٗٛ×َعطٚف  َعًّٛ َسح ×  عاب ز شَّٛ شّ ايٛاؾس ز طٛاضم ٚٝطٓطام ٚ أططام طاضم
اغأٍ غ٢ً ٚقا٥ع ٚسطٚب أٜاّ  نٝـ ز ْع٤٫ ْعٌٜ

ٜتشٌُ ٜٚتكدل وٌُ ايؿطؽ ّ غط٠  ١أعًٞ دبٗ ضابٝ غطض قسٜل ز أعسا٤ ٚ ٚأعاز× خكِ سٚع
ٌُ , ٔسِذٌ , ٔسٔذٌ سذٍٛ ٜسؾع وٌُ ٖٞ ايبٝاض ٗ أضدٌ ايؿطؽ ّ َسِذ
غٛاغ١ٝ ٚٚ ْٛرل َٚجٌ ز أِغٛا٤ غٛا٤  : أْاؽز   ّ إْػإًل اـ ايٓاؽ
ٌْ ز دٗٛيٕٛ دٍٗٛ ٖٔ ٌُٗ ٚ َدا ٤ُ٬َٗ ٚ ُد ُد

 ا٭بٝــــــــــــــــاتؾــــطح     
ٖٓ٘ إ٢ ٕ تطى ايٓؿؼ ع٢ً ٖٛاٖا, 1-2) ٌٗ عٌُ ٜعًُ٘ ًْٟٝا ْبًٟٝا, ٚيه ( ٜبسأ ايؿاعط عه١ُ ضا٥ع١ ت٪نس عًٞ إٔ ا٭ْػإ ٫بس إٔ ٜهٕٛ ن

ّٚ َٚٛنّٛعا يًعاض ٚايؿٓاض.   ؾكَس ثٓا٤ ايٓاؽ, ٚنإ ٖسٟؾا يًكسح ٚايٖص
ٓٓا اٍ غرلْا , ضاست 3-4-5)  ٕٖ إطأ٠ ايَّيت اماظت َ ُٝٚطْا بك١َّ ايعسز , ٚقس ( إ٢ ٖٓاؽ غابتع ٕٖ اي ٕٖ ايهطاّ ق١َّ , ٚأ بأخ٬قِٗ عٓٗا أ

ٍّ إ٢ٍ ايع٢ً ؾّٝبا ٚؾٓباّْا !  ٌٖٚ تأؾعاشلٚ    ُٜعٗس قًًٟٝا َٔ نإ ضداٝي٘ ٗ تػا هٗطايك١َّ َت٢ نإ اؾاض ِ ٫ بٛؾط٠ َِٓٗ . ٌٖٚ 
ٍٖ داضٖا ع٢ً ٚؾط٠ عسزٖا , ٚنجط٠ ضداشلا .يٓا سكٔ أَُٓع َٔ دبٌ ؿُا١ٜ    ععّٜعا , ٚاؾاْب َكّْٛا !  ٚنِ َٔ قب١ًٝ ُش
ُ٘ َٔ أعُام ا٭ضض, ْٚاطشت أعايٝ٘                   اؾاض, ٖٚٛ ا٭بًُل ايؿطُز ايَّصٟ ُهٓت ٝأغُػ

ٓٓاؽ, ِٖٚ ٫ ٜػتٛ( 7 -6) ٌٖ قٍٛ ٜتبذض ب٘ اي آخط غٝٚسدا٤ بعسٙ غٝٚس  إشا َات َٓا  ٝعٕٛ أ ٕ ٜطٗزٚا يٓا قٟٛيا. ٚٚايٗػ٪زز يٓا ْطٗز ب٘ ن
ػٔكبًِٗ ع٢ً ايطسب ٚايٖػع١, ٚمأبّسا , ْػت٫ تٓٛؿ٧  فٛيًٓهَٝؿتع١ً ٜؿعٌ أؾعاشلِ . ْٚرلآْا ; ٜكٍٛ قٍٛ ايهطاّ ٚ       
ِّ٘ َٔ ؾأْٓا .اغتكباشل                    َٚٓا ٚاؿ  ِ, عُٝح ٫ ْسُع غبًٟٝا اٍ ش

َُعًُٜات, ٚقس تطنت ٗ سسٚز أغٝاؾٓا ؾًٟٛيا يؿٖس8-9٠)  ٌٚ عسٚ, ٚشلا عٓس اؾُٝع آٜات  ٟٙ ٗ أشٕ ن َٓا َٛاقعٓا ٚاْتكاضا ُتٓا ؾًٗا زٚ  (أ
  ٗ َػاضب ا٭ضض َٚؿاضقٗا .َا قاضعٓا بٗا ايٓساضعٌ                

ُٜ نٌ سض٢ٞ قكٝست٘ بتشسٟ يتًو إطأ٠ اييت دًٗت َهاْت٘ َٚها١ْ قبًٝت٘ إٔ تػأٍ ٚتكاضٕ بٌ قَٛ٘ ٚا٭قٛاّ ا٭خط٣ , ٖٓا غُت٢ِٗٓثِ 
 . هعٝؿ١ اٌٖ إ٫ يسٟ أقشاب ايٓٛط٠ اياؿكٝك١ اييت غابت عٓو ؾ٬ ٜػتٟٛ ايعامل ٚاؾ       

 ايؿ١ٝٓ  ٚ  اؾُاي١ٝ  اتـشــــَٔ ايًُ  
١ٖٝ ٜٚؿتٗس باؾتسازٖا; ٚايٓؿاعط ٜتشٖسخ ؾٝ٘ عٔ -تٓتُٞ ٖصٙ ايككٝس٠ إ٢ٍ ؾعط ايؿدط , ٚايؿدط نُا ٫ ىؿ٢ َٔ َٝعات ايبسا٠٤ ٗ أنجطٙ , ٜطاؾل   ايعكب

ََ٘عٔ قؿات٘ ٚقؿاتِٗ, ٜٚٗسف ؾٝ٘ اٍ ا٫غتع٤٬ ٚايٖتباٖٞ. ٚايٓػُٛأٍ ٗ ٖصٙ ايك ٚقَٛ٘, ٞٚ, ٚهعٌ ن٬ ١ٟٖٝ ؾٝصٚب ٗ ايهٝإ ايكبً كٝس٠ ٜٓعُع ْعع١ٟ قبً



4

٘ٔ, ٫ٚ ٜؿدط  َٔ ٖٓؿؼ ٚقٝا١ْ اؾاض َٔ ا٭ش٣, ٚايهطّ ٚا٫با٤... ٫ٚ  إي١اع٢ً قٛ ٠ٖٛ ٚايٖؿطف ٚعٖع٠ اي  باغِ اؾُاع١.. ٚايؿدط ٗ ٖصٙ ايككٝس٠ ٜسٚض سٍٛ: ايك
ز ٗ ٚقؿ٘ ي٘ ع٢ً ايطؾع١ ٚايع١ُٛ ٚايجبات ٚايكُٛز ٚاييت تطَع نًٗا ايهٝ٘ ٚغانٓٝ٘ سٝح ٚدسْاٙ ٜؿٚسٜعتع ب٘ َٚ ىؿ٢ ؾدطٙ بإهإ ; ٖصا إهإ ايصٟ نإ

 .ا٫ْػإ بإهإ ٚاضتباط٘ ب٘ ; ٚإهإ بتؿاقًٝ٘ ٚأٚقاؾ٘ ضَع يجبات ايٓؿاعط ؾٝ٘ اٍ ُٗػو
  ُٜ ٕٜط٤ُ ٜيِ  َٔ ايًٝــإ٢شا ا َٔ ٢ّ ٔعـسَْؼ  ُ٘ــ٪ َٜطَتـــــــٜؾٝه                          طُن ٌُـــــــ٘ٔ َدــــسٜــــــٌٗ ض٢زا٤ٕ  ُٝ

 زا٠ ؾطٙ يًٝكٌ ٚؾٝٗا إهاظ عصف ؾعٌ ايؿطٙ ٚايتكسٜط )إشا مل ٜسْؼ إط٤( إلثاض٠ ايصٖٔإشا أ:    إشا إط٤
 ًّٛاغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚ ايتذػِٝ  اٚغط ْاشل ب٘ ب٘ ٚ سصف إؿاغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح قٛض ايً٪ّ بؿ٤ٞ َاز٣ ٜسْٓؼ :  عطن٘ ٜسْؼ َٔ اي

ُٜسْٖؼ ٚغط اؾُاٍ ايتذػِٝ                 أغًٛب قكط بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض يًتأنٝس ٚايتدكٝل ٚا٫ٖتُاّ قٛض ايعطض بجٛب أبٝض 
 ٌٚا٫ٖتُاّقكط بتكسِٜ ايؿعٌ ع٢ً ايكؿ١ يًتأنٝس ٚايتدكٝل : أغًٛب  ؾهــــٌ ضزا٤ ٜطتــسٜ٘ ْٝــ

   ٚقطح بإؿب٘ ب٘ ١ اؿػ١ٓ (ؿٚسصف إؿب٘ )ايكاإلْػإ ػ١ٓ بطزا٤ ٌْٝ ٜطتسٜ٘ اؿ١ ؿكايؾب٘ سٝح غتعاض٠ تكطو١ٝ ا : ضزا٤
ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ ٚايتعِٛٝ ْهط٠ إلؾاز٠ٚدا٤ت  .  )ايطزا٤ اؾٌُٝ(    ٚغط ْاشلا ايتذػِٝ  

 ) ٜ٘ٓاؽ ْاقل وسخ دطغا َٛغٝكٝا تٛطب ي٘ اآلشإ ٜٚجرل ايٓؿؼ .د )ضزا٤ ,ٜطتس 
  )ٌْٝ, طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚٛنش٘ بايتهاز )ٜسْؼ

َٓؿؼ٢ َنٝ ٚ  ٌُٔ َع٢ً اي َٜش َٛ ٜيِ  ُٖ ــًَـٜؾ                         َُٗاــَإ٢ٕ  ٢ٔ ايَجــــ٢ ُسـَٝؼ إ٢يــــــ ٌُـٓا٤ٔ َغبــػ ٝ
 بايسيٌٝ عًٝ٘ ٟانٓا١ٜ عٔ ايهعـ ٚغط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛب :  مل وٌُ ع٢ً ايٓؿؼ نُٝٗا 
  ٌٝقٖسّ ايكؿ١ ع٢ً قكط بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ع٢ً اغِ يٝؼ يًتأنٝس ٚايتدكٝل ٚا٫ٖتُاّ: أغًٛب   ؾًٝؼ إٍ سػٔ ايجٓا٤ غب

إٛقٛف; يبٝإ أ١ُٖٝ ايكؿ١, ٚتكسٜط ايه٬ّ )ايجٓا٤ اؿػٔ(. 
ــَُتع  ْٓـ ٌْ َعـــــــــا ٜقـــُٝٚطْا ٜأ ٕٖ ائهــــــٗـًُت ٜيـــــٜؾٝك                         ُسْاــــسٜـــــًٝ َّ ٜقــــــا إ٢ ٌُـًـــــطا ٝ

 ًٌٝنس )بإٕ(ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس  سِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ )شلا( قكط عٔ ططٜل تكأغًٛب :   ؾكًــت يــٗا إٕ ايهـــطاّ ق٪َٚ 
ْٓا ٜقٖطــــــا َنـــَ َٚ  َٚدــــْا ٜأ  ٌْ َٚدـــــــَع                                       اُضْاـــــــًٝ َٔ َشيــــــاُض اٜ٭نـــــعْٜع  ٌُــــَجطٜ ٝ

  :) ٌَٝكاب١ً تٛنض إع٢ٓ ٚتدلظٙ ٚتكٜٛ٘قػٔ بسٜعٞ  )داضْا ععٜع ,داض ا٭نجطٜٔ شي
  : ٜٔقػٔ بسٜعٞ طبام ٜٛنض إع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهازقًٌٝ , ا٭نجط 

ََــــا ٜقـــــَ َٚ   َٔجــٔ ناَْت َبكــٌٖ   ُٙ ٍُــــٗـَٚٝن ٬ــــا٢َ ٔيًُعــــــاْب َتػــــــبـَؾ                                          ًٜٓاـاٜا ٛ
   بايسيٌٝ ٗ إهاظ ٚػػِٝ.    ٚغطْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا  نٓا١ٜ عٔ ايعع٠ ٚإٓع١ ٚايؿطف:  قٌ َٔ ناْت بكاٜاٙ َجًٓا()َٚا
 تٛس٢ با٫عتعاظ ٚايؿدط بايكب١ًٝ:   َجًٓا                 تسٍ ع٢ً تٛاقٌ ايػُٛ ٚاغتُطاضٙ ؾ٢ٗ أق٣ٛ َٔ زلا:  تػا٢َ
  ٍْٛٗع يًهجط٠ ٚايؿٍُٛ ٚايعُّٛعٞ طبام ٜٛنض إع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهاز ٚ دا٤ت : قػٔ بسٜ ؾباب ٚن

ــٔٝٓـإ٢شا َغ   َٔــــ ٝٓـــ٬ قـــــا َخـــٓٓـْس  َّ َغ ٍْ ٔيــــــٜق                           ْسـٔا ٍَ ائهــــا قــُـُ٪ٚ ُّ ٜؾـــا ٍُـــُعـطا ٛ
  ايػٝاز٠ ٚغط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ ٗ إهاظ ٚػػِٝ.نٓا١ٜ عٔ تٛاضخ  :  ٬ـــــخ اـــَٓإشا غٝس
  ٚٝ ْهط٠ تؿٝس ايتعِٛٝ:  س "ـــــ" غ
 مل ٜكطح ايؿاعط به١ًُ)َات ( ٚقاٍ )خ٬( ٫غتكعاب إٛت ع٢ً ْؿػ٘:  ٬ــــــــــخ 
  :) ٍٛسٍ ع٢ً ضبٜ٘ٚ ايعٛـ بُٝٓٗا  ٕ ٜٚجرل ايٓؿؼ .دٓاؽ ْاقل  غط ْاي٘ وسخ دطغا َٛغٝكٝا تٛطب ي٘ اآلشا )ق٪ٍٚ , ؾع

"ايكٍٛ بايؿعٌ, ٚٗ اغتعُاٍ قٝػ١ إبايػ١ تأنٝس شلصا  
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ــٔا ٝأٔـــَ َٚ   َٕ طــــَست ْاْض ٜيٓــ َٖٓ         اض٢ٍمــا زٚ َْـــــــٞ ايٓاظ٢يــا ؾــــــ٫َٚ َش ٌُــــــعٜـٌَ 
إهاظٚػػِٝ.عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ ايهطّ ٚغط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ :   َا أٔست ْاض ٗ 
 " صف ايؿاعٌ; بػطض ايذلنٝع ع٢ً ايؿعٌ,.عإهاظ بٓا٤ ايؿعٌ يًُذٍٗٛ; :  أٔست 
 ْهط٠ يإلؾاز٠ ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ:  اضمــــــط 
  : ٌٜكط بتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ع٢ً ايؿاعٌ يًتدكٝل ٚ ايتٛنٝس أغًٛب ق٫ٚ شَٓا ٗ ايٓاظيٌ ْع 

َُ َٚأ  ٜٓا ََؿٓـــَ ْٚٚاــــٞ َعـَٛض٠٠ ؾــــــــــٗـا  ََعــــا ٝغــــٜيٗ                          ُس َُٚســــــــــَطْض   ٠١ََ ٍُــــــــًٛ ذٛ
 ط اؾُاٍ ايتؿدٝلاغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح قٛض ا٭ٜاّ بؿدل َؿٗٛض ٚغ :  أٜآَا َؿٗٛض٠  
 ٍٛٚبٝها٤ اؾب١ٗ ٚسصف  اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ ايؿاعط اؿطٚب ٚا٫ْتكاضات إؿٗٛض٠ غٌٝ  قذ١ً )أٟ بٝها٤ ايكٛا٥ِ (:  شلا غطض ٚسذ

  إؿب٘ ب٘ )اـٌٝ ( ٚضَع إيٝٗا بؿ٤ٞ َٔ يٛاظَٗا ٚغط اؾُاٍ ايتذػِٝ                  
 َٓايسق١ ٗ اختٝاض  ايع٬ق١ ٚإبايػ١ إكبٛي١ اإلهاظ ٚ  ْ٘اياؿطٚب ع٬قت٘ ايعَا١ْٝ ٚغط َطغٌ عٔ ظ فا:  اــــــــــــــــأٜا

ََػــٌٚ َؾــٞ ٝنـا ؾــاٝؾٓــــٝـَٜٚأغ  َٚ َٔــــٔبٗ                       ط٢ٕبــطٍم  ٍُــــٌَ ٝؾًــــــساض٢عـطاع٢ ايــــٔ ٔقــا  ٛ
 : قػٔ بسٜعٞ طبام ٜٛنض ٫ٕع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهاز  ؾطم , َػطب 

ََٚعٓـٓـايـ ًٔت ــٔإ٢ٕ َدٗـ ًٞ ــَغ   ٓٓا  ُِـاَؽ َع ــَــًـٜؾ                              ُٗ ََٚدــــــٛا٤ّ عــــَٝؼ َغـ  ِْ ٍُـــٗـأي ٛ
 ايتشسٟب ٜٞٛس أَط غطن٘ ا٫يتُاؽ ٚاؿح ٚأغًٛب إْؿا٥ٞ ْٛع٘  :  ٢ًـــــــغ 
 ٗإطٓاب باؾ١ًُ ا٫عذلان١ٝ يًتأنٝسًت : ــــــــإٕ د
  : ٍٕٛٗع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهازقػٔ بسٜعٞ طبام ٜٛنض اعامل , د 
 ٍٛٗز٫ي١ ع٢ً ايجك١ بػرلتِٗ, ٚسػٔ شنطِٖ عٓس ايٓاؽ. ٚٗ اغتعُاٍ قٝػ١ إبايػ١ ٗ د
 )ِٗيًتأنٝس ع٢ً ايؿدط ٚع٢ً َهاْت تهطاض ايٓؿ٢ ب)َا
 ؾعٛض بايجك١ . تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ يًٓاؽ  

ايٓل ايتعًٝل ع٢ً
 :ٍايككٝس٠ َٔ ايٛقٛف ع٢ً ا٭ط٬ ٗٛ خً

ـَ ضدٛي١ , ٚشلصا دا٤ َٛقٝؿإطأ٠ ايَّيت ضؾهت٘ ٘ نتب ايككٝس٠ ٗ ٭ْ ٝ٘ا ٚايبها٤ ع٢ً ا٭ط٬ٍ; ؾايبانٞ ع٢ً ا٭ط٬ٍٚ ٘ َٛق ندلٜا٤ , ٖٚصا إٛقـ ٜتٓاؾ٢ نً
ُّا  ٌُ إٔ ٜكـ ايٖػُٛأٍ ع٢ً ا٭ط٬ٍ ٖٚٛ ٗ سايٜٛٗط زا٥ ُٜعٜك ّٓا, ٜطثٞ ٚاقع٘ ٚٚاقع إهإ إٗذٛض; ؾ٬  , َتشسٜا اَطأ٠ ٚ ايعٖٛ  ؿدطي١ َٔ انعٟٝؿا ن٦ّٝبا سعٜ

 ضؾهت٘ ٚقست٘.
 ٕٖايٛسس٠ إٛنٛع١ٝ ّهٔ اْتعاع بٝت أٚ أنجط ٚدعً٘ ٓا٬سٜ  أْْٓايبٝت, ٚ–ٚدٛز ٚسس٠  غطض ٚاسس ٖٛ ايؿدط, ضغِ ْٝع أبٝات ايككٝس٠ تسٚض ٗ : إ

ٟٚ ٕ٘ ٚسس٠ إٛنٛع ايَّيت ُٝٚعٖصٙ ايككٝس٠ دعًٔت ا٭بٝاَت ٚسس٠ ٚاسس٠ َذلاب١ٛ ايٗكٛض٢ ٚا٭ؾهاض ٗ غطز ؾدط  َتٛاقٌ, عٝح تٓػذِ َجًٟا أٚ سه١ُ ... إ
١ ايؿدط ٚا٫عتعاظ... ٖٚهصا تًتكٞ ايٛسس٠ إٛنٛع١ٖٝ بايٛسس٠ َؿاعط ايٓؿاعط َع إٛنٛع, ٚايعاطؿ١ اييت سؿٖعت ايؿاعط ع٢ً ِْٛ ايككٝس٠ ٖٞ عاطؿ

ٖٞ ٜػٝٛط ع٢ً ايٛابع ٕٖ ايٛابع ايعكً ٖٓؿػ١ٖٝ, ٚيهٓٓا ٬ْسٜ أ ٞٚ ٚشلصا لس بعض أبٝات ايككٝس٠ قس اقذلبت َٔ اؿه١ُ; ٚ٭دٌ ٖصا ٚنعٗا ( ابٔ اي ايعاطؿ
ايٛقـ, ايػًػ١ ا٭يؿاٚ, اَّييت -١) ٚايَّيت قٖسّ شلا بكٛي٘: إْٗا إتك١ٓ, إػتٛؾا٠ إعاْٞ, اؿػ١ٓ طباطٝا ) ٗ نتاب٘ (عٝاض ايٚؿعط) ٗ (ا٭ؾعاض احملهُ

ٖٞ ٭قشابٗا ؾٝٗا". َّا, ؾ٬ اغتهطاٙ ٗ قٛاؾٝٗا, ٫ٚ تهًـ ٗ َعاْٝٗا, ٫ٚ ع  خطدت خطٚز ايٓجط غٗٛي١ ٚاْتٛا
ُٜعتدل َٔ ايعٓاقط ا٫ٜكاع١ٖٝ ٚأغًّٛبا ٫ؾّتا  -, ٜهجط ٚضٚزٙ ٗ إٛايع, ٜٔ ٗ ايبٝت ا٭ٍْٚٗا١ٜ ايؿٛطايتكطٜع اٚتؿام :  خًٛ ايككٝس٠ َٔ ايٖتكطٜع  ٚ

ٕٖ ًَٛعٗا إكٖطع َؿكٛز ٕٖ ١َٝ٫ ايٖػُٛأٍ ْاقك١, ٚأ ٔٗ أ .يًُػتُع, َٚٔ ايباسجٌ َٔ ٜٛ



6

اإلٜكاع١ٝ إٛغٝك١ٝ ٚدعٌ ايبٝت أنجط ظاز َٔ  كسؾ ( عٜع شيٌٝقًٌٝ ع) أَا ايٓتٛاظٕ ايٓكٛٓتٞ بتهطاض ث٬خ قٝؼ ع٢ً ٚظٕ ؾعٌٝ ٗ ايبٝت اـاَؼ 
ٖٓؿؼ. تأثرّلا ٗ اي

   ٖٞ  ايؿدط ٚا٫عتعاظ بٓؿػ٘ ٚقَٛ٘ايعاطؿ١ إػٝٛط٠ ع٢ً ايؿاعط
أِٖ خكا٥ل أغًٛب ايؿاعط  -

عُاٍ ا٭يؿاٚ ٗ َعاْٝٗا إٛنٛع١ شلادٛز٠ اغت                                ٚنٛح إع٢ٓ َع ق١ً ايتأْل ٗ تطتٝب إعا٢ْ ٚايؿهط
 ق١ً احملػٓات ايبسٜع١ٝ اإلهاظ ٗ ايًؿٜ ٚايككس ٗ اغتعُاٍ اجملاظْاٍ اـٝاٍ ٚضٚع١ ايتكٜٛط

َكازض إٛغٝك٢ ٗ ايٓل . 
ٚتتُجٌ ٗ ٚسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ  . إٛغٝكا اـاضد١ٝ :  
تتُجٌ ٗ قسم   َٚٛغٝكا خؿ١ٝٚتتُجٌ ٗ احملػٓات ايبسٜع١ٝ غرل إتهًؿ١ ,  َٛغٝكا ٚاٖط٠: ٚتٓكػِ إٍ ْٛعٌ  إٛغٝكا ايساخ١ًٝ

 ايعاطؿ١ ٚسػٔ اختٝاض ا٭يؿاٚ ٚضٚع١ ايتكٜٛط ٚتطاب٘ ا٭ؾهاض .  
 ايػُات ايؿدك١ٝ يًؿاعط َٔ خ٬ٍ ايٓل  .

نطب ب٘ إجٌ ٗ ايٛؾا٤  . -3                                      زا٥ِ ا٫عتعاظ بٓؿػ٘ ٚقَٛ٘  .  -2 شٚ سلِ ٚإبا٤, ْٚؿؼ أب١ٝ       -1
ايٛادب إٓعيٞ

ُٜسْــؼ َٔ ايًــ٪ّ عـــطن٘ ؾهــــٌ ضزا٤ ٜطتــسٜ٘ ْٝــٌ إشا إط٤ مل 
ؾًٝؼ إٍ سػٔ ايجٓا٤ غبٌٝ ٚإٕ ٖٛ مل وُــــــٌ ع٢ً ايٓؿؼ نُٝٗا

شٝض ٖا بٌ ا٭قٛاؽ ؾُٝا ٜأتٞ:اخذل ايك
 عٛاضض( –أعطاض  -عطاض -) عطٚضْع عطن٘          ٜػػٌ( -ٜٓٛض -ٜكؿ٢ -) ٜٛٗطَطازف ٜسْؼ
ِٝايعسٍ ايطؾع١( -ايؿطف -) ايععَهاز ن 
بسأ ايؿاعط قكٝست٘ عه١ُ ١ًْٝ ٚنض َٔ خ٬ٍ ا٭بٝات 
:اغتدطز َٔ ا٭بٝات 

أغًٛب قكط ٚبٌ قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ
 ٜعٝا ٚبٌ قُٝت٘قػٓا بس

يْٛا بٝاْٝا ٚٚنش٘ َبٝٓا غط ْاي٘
َا ايعكط ايص٣ تٓت٢ُ إيٝ٘ ايككٝس٠ !َٚا غطنٗا ايب٬غ٢!

ٌْ عــسٜـــتـــعـــرلْــا  ٌٝـــــــؾكًــت يــٗا إٕ ايهـــطاّ قً سْــاأْــا قــًٝــــ
ٍٗٛـــــــــؾباْب تػـاَــ٢ يًع٬ ٚن ٔ ناْـت بكاٜــاٙ َجـًــٓاَٚــا قـــٌ َـــ

ٌْ جطٜٔ شيٌٝــــاض ا٭نــــعـــعٜع ٚدـ اضْــاٚدـــــ َٚــا نــطْــا أْــا قــًٝــ
ٖات َطازف ) تعرلْا( َٚؿطز ) ايهطاّ( ْٚع ) ععٜع( ٗ ٌْ َٔ تعبرلى
. اعتُس ايؿاعط ٗ ضزٙ ع٢ً َٔ تعاٜطٙ ع٢ً أغًٛب َٓٛكٞ ٚنض شيو 
:اغتدطز َٔ ا٭بٝات 
أغًٛب َ٪نس ٚبٌ ٚغ١ًٝ تأنٝسٙ                                                            نٓا١ٜ ٚبٌ غط ْاشلا                                                     ؿ١ٝٓطبام ٚبٌ قُٝت٘ اي
!مل آثط ايؿاعط ا٭غًٛب اـدل٣ ٗ ٖصٙ ا٭بٝات

ٍْ ٕا قـــاٍ ايهقـ٪ ـاّ غـٝــسـٝـس َـــــٓا خـــــ٬ قــإشا غ ٍٛــــــطاّ ؾعـــــٚ
ٌــــٌ ْعٜـــــــ٫ٚ شَــٓا ؾـٞ ايٓاظي َٚــا أخــُست ْــاْض يٓــا زٕٚ طــــاضٍم
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ٍٛــــ١ ُٚسذــــشلا غــطْض َعًَٛــ ٚأٜــاَـٓا َؿٗــٛض٠ ؾــٞ عــــــــسْٚـــا
ٍٛــــــِْ ٚدٗـٚيٝؼ غـــٛا٤ عاي ايٓاؽ عٓا ٚعِٓٗ -إٕ دًٗت  -غًٞ 

 ٍٚ٪غٛا٤ (––شَٓا  –َهاز ايهًُات اآلت١ٝ )غٝس                                 طاضم( –ؾعٍٛ  –ٖات ٗ ٌْ َٔ تعبرلى :َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ )ق
دٍٗٛ (–ْاض –ْع ايهًُات اآلت١ٝ )غٝس         
" أٜآَا َؿٗٛض٠  "    -زٕٚ طاضم " "َا أست ْاض يٓا    -ٚنض اؾُاٍ ٗ قٍٛ ايؿاعط :"إشا غٝس َٓا"
! ٍَٚا ؾا٥س٠ اغتدساّ أغًٛب ايؿطٙ ٗ ايبٝت ا٭ 
. نطض ايؿاعط اغتدساّ أغايٝب ايٓؿٞ ٌٖ ٗ شيو َٔ ق١ُٝ ب٬غ١ٝ ٚنض
! تط٣ ْاٍ ٗ تٛدٝ٘ ايؿاعط اـٛاب يًٓاؽ ٌٖ 
! ٘أٔست ْاض ٕاشا دا٤ ايؿعٌ َبين يًُذٍٗٛ ! َٚا ز٫يت 
اعط " ٚأٜآَا َؿٗٛض٠ ٗ عسْٚا "!ع٬ّ ٜسٍ قٍٛ ايؿ 
خ٬ٍ ايٓل ٚنض خكا٥ل أغًٛب ايؿاعط َٔ

145من كتاب  ) جمهرة خطة العرب ( الجزء األول ص 

 ٗٝس ـــــــــــــــــــايتُ  
 اؿاضخ بٔ عُطٚ ًَو ناْت أَا١َ بٓت اؿاضخ ايتػًب١ٝ َٔ ؾهًٝات ايٓػا٤ ٗ ايعطب , ٚشلا سهِ َؿٗٛض٠ ٗ ا٭خ٬م ٚإٛاعٜ .. ٕا تعٚز

نٓس٠ ابٓتٗا أّ إٜاؽ بٓت عٛف , ٚأضازٚا إٔ وًُٖٛا إٍ ظٚدٗا أٚقتٗا أَٗا ٗ ي١ًٝ ايعؾاف إٍ ظٚدٗا بٛق١ٝ ق١ُٝ تكٍٛ ؾٝٗا : 
 ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ ايٛق١ٝ    

 اَطأ٠ اغتػٓت عٔ ايعٚز َٚع١ْٛ يًعاق, ٚيهٓٗا تصنط٠ يًػاؾٌ  ;طنت يصيو َٓو طنت يؿهٌ أزب ُتٕٓ ايٛق١ٝ يٛ ُتإ)أٟ ب١ٝٓ ٕٓ يػ٢ٓ  -ٌ , ٚيٛ أ
ٚيهٔ ايٓػا٤ يًطداٍ خًكٔ , ٚشلٔ خًل ايطداٍ( . ;نٓت أغ٢ٓ ايٓاؽ عٓ٘   - أبٜٛٗا ٚؾس٠ سادتُٗا إيٝٗا

  ٜٛات ـــــــايًػَعــــــــــــاْٞ  
مفردها وجمعهامضادهامعناهاالكلمة

 ز )ُبٓٝات( قػرل٠   تكػرل يه١ًُ )اب١ٓ ( , ؾتا٠ ُب١ٝٓ ) ب  ٕ ٚ ( 
ز ) ٚقاٜا , ٚقٝات (  ايٓكٝش١ َٚا ٜٛق٢ ب٘ , ٚخ٬ق١ ػطب١ إٛقٞ  ايٛق١ٝ ) ٚ م ٟ(
ز )ؾهٍٛ( , ٚهٛظ )أؾهاٍ(  ْكل , ٚإغا٠٤ ×  ظٜاز٠  ؾهٌ )ف ض ٍ(

ز )آزاب(  ؾػل , ؾشـ , خ٬ع١× تطب١ٝ ٚتٗصٜب ايٓؿؼ,اؿؿ١ُ ٚايطظا١ْ, ٚايعؿ١  أزب )أزب(
ز )تصنطات , تصانط( يػرل إكسض  تصنرل ٚتٓبٝ٘  ش ى ض(تصنط٠ )

ز )ٝغؿٌَّ,غؿٍٛ , غاؾًٕٛ(  إٓتب٘ , ايٝكٜ ×  ايػاٖٞ , ايٓاغٞ , ايؿاضز  ايػاؾٌ )ؽ ف ٍ(
خص٫ٕ , إعطاض ×  َػاعس٠ , ق٠ٛ , إعا١ْ َع١ْٛ )ع ٕٚ( 

ز )ايعك٤٬ , ُعكَّاٍ( اؾاٌٖا٭ٓل ,ايػاؾٌ , ×  إسضى , إتصنط , اؿهِٝ ايعاقٌ )ع م ٍ( 
ز ) ْػا٤ , ْػ٠ٛ , ْػٛإ(  ايطدٌ , ا٭ِٜ ٚا٭ْػ١×  َ٪ْح اَط٩ يٝؼ شلا ْع َٔ يؿٛٗا  اَطأ٠ )ّ ضأ(

 أعٛظ , استاز , أقبٌ×  أعطض,انتؿ٢ , اغت٢ٓ اغتػٓت )ؽ ٕ ٟ(
ََٚد١(  ) بعٌ إطأ٠(  يًُصنط ٚإ٪ْح  ايعٚز  ز )أظٚاز , ظ٢
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ؾكط ×  طا٤ ٚنجط٠ َاٍث غ٢ٓ)ؽ ٕ ٟ(
 ز )ٔؾـَسز(,ٚؾسا٥س ع٢ً غرل ايكٝاؽ   ا٭َط ٜكعب ؼًُ٘  ؾس٠ )ف ز ز(

َٛز , سادات , سٛا٥ر( ا٫نتؿا٤ ٚا٫غتػٓا٤×  ايعٛظ ٚايؿكط ٚايٓكل سادتُٗا )ح ٚ ز( ز )ساز , ٔس
ز ) أغٕٓٛ( أنجط اغتػٓا٤ َ٪ْج٘ أغ٢ٓ )ؽ ٕ ٟ(

ّ )إْػإ( َٔ غرل يؿٛ٘   آزّاغِ يًذُع َٔ بين ايٓاؽ )ٕ ٚ ؽ(
 ايؿكــــط٠  ؾـطح    

ابٓيت ايػاي١ٝ إٕ ايٛق١ٝ يٛ ناْت تكاٍ يػطض ا٭زب ؾأْت يػٔت عاد١ إيٝٗا ; ؾشػٔ أزبو َعطٚف .. ٚيهٔ ايٛق١ٝ تصنط٠ يهـٌ َـٔ ٜٓػـ٢ ٚعـٕٛ
٫ٚ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ ٚيٛ نإ ا٭بـٛإ ثـطٌٜ  ٚ ايٓػا٤ .ِا ايعٚاز نطٚض٠ ادتُاع١ٝ ٚطبٝع١ٝ ُخًَٔل شلا ايطداٍ أيهٌ إْػإ عاقٌ . . ٚاعًُٞ 

. َُٚٗا ناْا ٗ ساد١ إٍ ابٓتُٗا , إٕ ايعٚاز غ١ٓ اؿٝا٠

 :مب ٚقؿت ا٭ّ ابٓتٗا ! ٕاشا بسأت بتًو إكس١َ !َٚا عاطؿتٗا ػاٙ ابٓتٗا !  1ؽ
ت٧ٝٗ شٖٓٗا يكبـٍٛ ايٓكـا٥ض ايـيت غـتٛدٗٗا شلـا ٚتعُـٌ بٗـا ; ستـ٢         ٚ ٚقؿتٗا با٭زب ٚبٝإ سػٔ تطبٝتٗا ٚخًكٗا ٚشيو يهٞ تػتٌُٝ ابٓتٗا ,

 تػعس عٝاتٗا إكب١ً , ٚؼتٌ َها١ْ عاي١ٝ ٗ قًب ظٚدٗا . 
سب ابٓتٗا ٚاؿطم ع٢ً َكًشتٗا . عاطؿ١ ا٭ّ : 

( !...  : َاشا أؾاز ايتعبرل بأغًٛب ايؿطٙ )يٛ تطنت 2ؽ
كٝش١ . أؾاز أغًٛب ايؿطٙ ت١٦ٝٗ ْؿؼ ا٫ب١ٓ يتكبٌ ايٓ

: َا ؾا٥س٠ ايتكسِٜ ٗ )يًطداٍ خًكٔ , ٚشلٔ خًل ايطداٍ( ! 3ؽ 
إلثاض٠ ا٫ْتباٙ , ٚتأنٝس يك١ُٝ ايعٚاز . أغًٛب قكط بتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض 

ًُشـــات ايؿٓٝـ١ ٚ اؾُـاي١ٝ اي  
  ٟيًتسيٌٝ ٚإٚٗاض  تكػرلٖاٚ  ب ا٭ّ ٫بٓتٗاٜسٍ عًٞ ايكطب ٜٚٛسٞ ع )أٟ(يًتٓبٝ٘ ٚايتًٛـ   –ْسا٤  -أغًٛب إْؿا٥ٞ  :١َُٝٓٓبأ

  َُٗا بًؼ غٓٗاتٛسٞ باؿاد٘ يًٓكض  , اؿٓإ ٚ ايعٛـ  
  غًٛب ٚا٭أزبٗا ٚ سػٔ تطبٝتٗا  غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ  :... / يٛ إٔ اَطأ٠ إٔ ايٛق١ٝ يٛ ُتطنت

ٚا٭١ُٖٝ باؿب ٚايطعا١ٜ سٞ ٛت :)ايٛق١ٝ(َ٪نس بإٕ . 
 اغتدساَٗا يٛ  ؾكت ٗقس ٚ ٚت١٦ٝٗ ا٫ب١ٓ يتكبٌ ايٓكٝش١ ٚا٫ط٦ُٓإ إٍ غ١َ٬ ايٓتا٥ر ,  ايؿطٙ ٜؿٝس : يٛتطنت , ٚيٛ إٔ اَطأ٠

ايؿطط١ٝ اييت تؿٝس اَتٓاع اؾٛاب ٫َتٓاع ايؿطٙ , ٜٚٛس٢ عػٔ اـًل .  
   اعتباض َا غٝهٕٛ ؾٗٞ ن١ًُ ٫ تًٛل إ٫ ع٢ً إتعٚد١ عٔ ايؿتا٠ ع٬قت٘  فاظ َطغٌٚ ٖٞ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ . ْهط٠ : اَــــــطأ٠ 

ٚابٓتٗا مل تتعٚز بعس , غط ْاي٘ اإلهاظ ٚايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١ َع إبايػ١ إكبٛي١ .  
   ططٜل ايتهطاض يًتأنٝس .  ٚإطٓاب عٔعصف ايؿاعٌ إلؾاز٠ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ,  ؾٝٗا إهاظ : ُتطنت .. ُتطنت يصيو 
 سطف ايؿطٙ ٜدلظ  اغتدساّ يٛ -إٍ غ١َ٬ سهُٗا ٚسبٗا ٫بٓتٗا  ١ٜؿٝس اط٦ُٓإ أَاَ ٛب ؾطٙأغً : اغتػٓت .. نٓت  ٚيٛ إٔ اَطأ٠

 قبًٗا ْتٝذ١ ٭ْٗا دٛاب ايؿطٙ  ع٬قتٗا َا )تطنت يصيو َٓو( ) نٓت أغ٢ٓ ايٓاؽ عٓ٘ ( . ست١ُٝ ايعٚاز يًُطأ٠ ٚأُٖٝت٘ شلا
   ٚايتٓهرل ؾُٝٗا يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ . خًل ابٓتٗا تٛسٞ  عػٔ ططٜل ايتعًٌٝ يًتأنٝس  إطٓاب عٔ : يؿهٌ أزب , 
  ططٜل ايتعًٌٝ ٚا٫عذلاض ي٬سذلاؽ ٚايتأنٝس . إطٓاب عٔ :  ــــــــ٢ٓ أبٜٛٗا ...يػ 
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  سب اآلبا٤ يبٓاتِٗ  تٛسٞ َس٣ ُٗا:ـــــــــسادت 
 يتصنرل يٛق١ٝ اؿكٝك٢ ٖٛ اا, ٜٚدلظ غطض اـاط٧ ايؿِٗ  يتكشٝض سطف اغتسضاى :ٔ..ــــــيه
 ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ ْٚعت أَا١َ  ٚطبام, ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜٚجرلا٫ْتباٙ  ظزٚازايػذع ٚا٫ : ٌتصنط٠ يًػاؾٌ , َٚع١ْٛ يًعاق

دا٤ت تصنط٠ َع ايػاؾٌ ٭ٕ ايػاؾٌ وتاز َٔبُٝٓٗا إضنا٤ ٫بٓتٗا ٚيتذعًٗا َكتٓع١ بايٓكٝش١ . 
 ٜصنطٙ , َٚع١ْٛ َع ايعاقٌ ٭ٕ ايعاقٌ ٜعزاز َعطؾ١ عٓس زلاع ايٓكٝش١ َٔ غرلٙ . 

 غا َٛغٝكٝا ٜٚجرل ا٫ْتباٙ . ٜعٛٞ دط دٓاؽ ْاقل : أغ٢ٓ , غ٢ٓاغتػٓت , /  عاقٌ , ايػاؾٌاي
  ( ايٓػا٤ ١ساد× اغتػٓت() ×: )ٍٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘.   طبام ايطدا 
  أغًٛب إٔ ايعٚاز نطٚض٠ ؾٛط١ٜ . غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘   نٓا١ٜ عٔ :ايٓػا٤ يًطداٍ خًكٔ ٚشلٔ خًل

ٚتأنٝس يك١ُٝ ايعٚاز  ٚإثاض٠ ا٫ْتباٙ ,بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ٜؿٝس ايتٛنٝس  قكط  
 عصف ايؿاعٌ يًعًِ ب٘ ٚايتعِٛٝ .  اظــــــــإه : ــــــــكًُٔٔخ

 ات٬َسٛــــــــــــ
َٔ سٝح اغتٛاعت َٔ خ٬ٍ ا٭يؿاٚ ٚاؿكا٥ل ٚا٭غايٝب إٔ تػتٌُٝ ابٓتٗا ايٛق١ٝ ٖٛ إكس١َ ٚقس ٚؾكت ؾٝ٘ أَا١َ  ٖصا اؾع٤

 ٚت٦ٝٗٗا يتكبٌ ايٛق١ٝ ٗ ضنا ٚاقتٓاع .                
  (يًٓكض ٚاإلضؾاز)خدل١ٜ يًتكطٜط ٚعطض ايؿهط٠ ع٢ً اْٗا سكٝك١ ٫ ؼتٌُ ايهصب : بك١ٝ ا٭غايٝب 
  ٭ٕ ايٛق١ٝ تعتُس ع٢ً اإلقٓاع ايعك٢ً ٫ ايعاطؿ٢ . : دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ

ؽ( ٕاشا أنجطت ا٭ّ َٔ ا٭غايٝب اـدل١ٜ ! 
 يإلقٓاع ٚايتأثرل ٗ ْؿؼ ابٓتٗا . 

 ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايٛق١ٝ 
ؾأقبض ًَه٘ عًٝو  )أٟ ب١ٝٓ إْو ؾاضقت اؾٛٓ ايصٟ َٓ٘ خطدت , ٚخ١ًؿت ايعـ ايصٟ ؾٝ٘ زضدت إٍ ٚنط مل تعطؾٝ٘ ٚقطٜٔ مل تأيؿٝ٘ ,

 ( , ٚشنطا هٔ يو شخطٟاتخكاٍ   عين عس٠  ًٞآضقٝبا , ٚ ًَٝها , ؾهْٛٞ ي٘ أ١َ ٜهٔ يو عبسا ٚؾٝها , أٟ ب١ٝٓ : 
 ٜٛات ـــــــــــــايًػ   

ْٚعٗاأ َؿطزٖا  َهازٖا َعٓاٖا ايه١ًُ
َهجت ٚبكٝت تطنت  ؾاضقت )ف ض م(

ز ) ا٭دٛا٤ , أؾـٛا٤(ٗاتككس ايب١٦ٝ اييت عاؾت ؾٝاؾٛ )ز ٚٚ(
ْؿأت ٚتطبٝت  خطدت
 تؿبجيت , أقُيت تطنت خًؿت

ٚٔعَؿؿ١ز ٜأِعؿاف ٚٔعؿاف ُٚعؿٛف   بٝت ايٛا٥ط ٖٚٛ غرل زا٥ِ / تككس ب٘ بٝت ا٭بايعـ )ع ف ف(
 ْؿأت(ٚ إطاز : َؿٝت أٍٚ َؿٝو ) زضدت
, أٚٝنط , ٚنٛضأٚناض   بٝت ايٛا٥ط ٖٚٛ زا٥ِ / تككس بٝت ايعٚز  ٚنط

ز )قطْا٤(   قاسب / ظٚز قطٜٔ )م ضٕ(
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تػتٛسـ , تػتػطب , تٓؿطٟ  تأْػٞ , تعتازٟ , تعطؾٝ٘ , تعاؾطٜ٘ تأيؿٝ٘  )أٍ ف(
 تككس عكس ايعٚاز ًَه٘ عًٝو 

ز )ُضقبا٤(ساؾٜ َٚػ٦ٍٛضقٝبا
ًَُها٤(َايهاًَٝها ز )

  ز إَا٤ , سط٠ داض١ٜ )تككس َٛٝع١( أ١َ )أّ ٚ(
ز عبٝس ,ُعُبس ,أعبس سط ًٖٛى )تككس َٛٝعا( عبسا

 قطٜبا ٚغطٜعا ٚؾٝها
نٝعٞ , اْػٞ  قْٛٞ ٚاسؿٛٞ آًٞ

ّ )َخـِك١ً( قؿات )ؾها٥ٌ( خكاٍ )ر م ٍ(
ٜكرل تهٔ )ى ٚ ٕ(

ز )أشخاض(ايصخرل٠ , نٌ َا ٜسخطشخطا
ز )أشناض( تصنرلشنطا

طح ـــــــــــايؿ  
يػاي١ٝ يكس تطنت بٝت أبٝو ايصٟ تطبٝت ؾٝ٘ ع٢ً عازات َع١ٓٝ إٍ بٝت دسٜس ٫ تعطؾٌ عٓ٘ ؾ٦ٟٝا , ٚإٍ ظٚز مل تتعٛزٟ ع٢ً ابٓيت ا

اغتُػهٞ بٗا ; يتهُين سٝا٠ ظٚد١ٝ  ( ْكا٥ضقؿات ٚؾها٥ٌ )اؿٝا٠ َع٘ بعس .. ٚأْت اآلٕ ع٢ً أبٛاب سٝا٠ دسٜس٠ ؾإيٝٔو َين عؿط 
 ٗ سٝاتو .  ٚيٝهٕٛ يو ظٚدو شخطاغعٝس٠ 

َـــٔ ايًُشات ايؿ١ٝٓ ٚ اؾُاي١ٝ 
:عدلت أَا١َ عٔ بٝت ا٭ب بايعـ , ٚعٔ بٝت ايعٚد١ٝ بايٛنط . ؾُا غط شيو ! 1ؽ
ٚعدلت  -عدلت عٔ بٝت ا٭ب بايعـ : ٭ٕ ايعـ ٫تػتُط ؾٝ٘ اؿٝا٠ إ٫ يؿذل٠ قسٚز٠ ٚنصيو َس٠ بكا٤ ا٫ب١ٓ ٗ بٝت أبٝٗا قكرل٠  -

 ١ بايٛنط: ٭ٕ ايٛا٥ط ٜػتُط ؾٝ٘ َس٠ أطٍٛ ٚنصيو بٝت ايعٚد١ٝ تبك٢ ؾٝ٘ اؿٝا٠ ٚتػتُط . عٔ بٝت ايعٚدٝ
 (  . نْٛٞ ي٘ أ١َ ٜهٔ يو عبسا ٚؾٝهاؽ( اؾطح ايتعبرل ايتايٞ ) ايعـ ايصٟ ؾٝ٘ زضدت ( )

 : بٝت أبٝٗا ايصٟ بسأت ؾٝ٘ خٛٛاتٗا ا٭ٍٚ ايعـ ايصٟ ؾٝ٘ زضدت
 : ايػُع ٚايٛاع١ يًعٚز ٗ إكابٌ ٜػُع ن٬َٗا ٜٚٛٝعٗا. نْٛٞ ي٘ أ١َ ٜهٔ يو عبسا ٚؾٝها

 :  ٕاشا دا٤ت ) ايعـ ( َعطؾ١ ! ٚدا٤ت ) ٚنط ( ْهط٠ !   2ؽ
 دا٤ت به١ًُ ايعـ َعطؾ١ ٭ٕ بٝت ا٭ب َعطٚف بايٓػب١ ي٬ب١ٓ ٚ دا٤ بـ  " ٚ نط" ْهط٠ ٭ٕ بٝت ايعٚز فٍٗٛ بايٓػب١ شلا  

 : )س تهطض يتأنٝس سب ا٭ّ ٫بٓتٗا . ْسا٤ يًتٓبٝ٘ , ٚق )أٟ ب١ٝٓ 
 أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚقس ٚ  ٓاب عٔ ططٜل ايذلازف يًتأنٝس: إط ؾاضقت اؾٛٓ ايصٟ َٓ٘ خطدت , ٚخ١ًؿت ايعـ ايصٟ ؾٝ٘ زضدت إْو 

كسِٜ اؾاض تٛسٞ بتشٌُ إػ٦ٛي١ٝ ايكاز١َ أغًٛب قكط بت )ؾاضقت( :اغتدسَت ٖصٙ ا٭غايٝب ٕعٜس َٔ اإلقٓاع ٚ ايتأثرل ع٢ً ا٫ب١ٓ
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 ع٢ً ايؿعٌ يًتدكٝل ٚايتٛنٝس .) َٓ٘ / ؾٝ٘ (  ٚاجملطٚض 
   اشلس٤ٚ ٚايطاس١ ٚاؿبايتسيٌٝ َٚٔ ايب١٦ٝ ٚتٛس٢ ب اغتعاض٠ تكطو١ٝ تؿب٘ بٝت ا٭ب بايعـ ٖٚٞ قٛض٠ َٓتعع١ : ـ ـــــايُع 
  بايطعا١ٜ تٛس َعطؾ١ ٭ْٗا تككس ب٘ بٝت ا٭ب ٖٚٛ َهإ َعطٚف  يًبٓت , : ـــــــايُع ٞ
 ا غط ْاشل,  َٔ ايب١٦ٝ تٛسٞ با٫غتكطاض ٚايطاس١  اغتعاض٠ تكطو١ٝ قٛضت بٝت ايعٚز بايٛنط ٖٚٞ قٛض٠ َٓتعع١ :ط ــــــٚن

ْهط٠ ٭ْٗا تككس ب٘ بٝت ايعٚز ٖٚٛ َهإ فٍٗٛ ٫بٓتٗا تٛسٞ با٫غتكطاضٚ دا٤ت  تٛنٝض ايؿهط٠ ٚتأنٝسٖا   
   دٓاؽ ْاقل ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٚاظزٚاز  ٚبٝٓٗا غذع :    زضدت –خطدت
 ْهط٠ يًتعِٛٝ ٚتسٍ ع٢ً ايتكاضب بٌ ايعٚدٌ ٚا٬ٕظ١َ بُٝٓٗا . : طٜٔــــــــــــــق
  :)  إطٓاب بايذلازف يًتأنٝس  ) أ١َ , عبسا ( ) ايعـ , ايٛنط :

   ٘ٝدٓاؽ ْاقل ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٚاظزٚاز  ٚبٝٓٗا غذع ٚ  نٝس إطٓاب بايذلازف يًتأ : تأيؿٝ٘ –تعطؾ
 أغًٛب قكط بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض أَط يًٓكض ٚاإلضؾاز تسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ايٛاع١ يًعٚز ٭ْٗا ػعٌ ايعٚز َٛٝعا  : نْٛٞ ي٘ أ١َ

 ع٢ً ايؿعٌ يًتدكٝل ٚايتٛنٝس .  
 ( ٜهٔ يو عبسا)ع٬قتٗا َا قبًٗا ْتٝذ١ ٭ْٗا ٚاقع١ ٗ دٛاب ايًٛب  ( )تهٔ يو شخطا : 
 يًتعِٛٝ , ٚؾٝٗا إهاظ  ُٖاتٓهرلٚ طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ عٔ ططٜل ايتهاز , ٜبٌ إٔ ايٛاع١ ٫ تٛضخ إ٫ طاع١ . :  أ١َ , عبسا

ؿ١ , عبسا قاؿا ُٖٚا ٜٛسٝإ بايٛاع١ . عصف ايكؿ١ ٚايتكسٜط أ١َ قا  
 ٘بتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ٜؿٝس ايتشكٝل ٚ ايتٛنٝساغًٛب قكط  ... عًٝو ضقٝبا  ؾأقبض ًَه 
ْٞٛاغتدساّ سطف ايعٛـ ايؿا٤ ٜؿٝس ايذلتٝب ٚايتعكٝب ٚايػطع١ . : ؾأقبض , ؾه
 ٓؿٜ ٚغط ْاشلا ايتذػِٝ . تٛسٞ بأ١ُٖٝ ٖصٙ ايكؿات ٗاغتعاض٠ َه١ٝٓ قٛضت اـكاٍ بؿ٧ َاز٣ و : خكاٍ عين ًٞا

 أَط يًٓكض ٚاإلضؾاز . تسٍ ع٢ً ع١ُٛ ٖص٠ اـكاٍ .ٚ ا٭غًٛب إْؿا٥ٞ ْٛع٘   ا٫غتكطاض ا٭غطٟ  
 ) .. ٍنٝس . إطٓاب عٔ ططٜل اإلْاٍ تؿكًٝ٘ َا بعسٖا َٔ ايكؿات يًتأ :عس٠ خكا 
 ٖصٙ ايكؿاتدلظ أ١ُٖٝ تبإاٍ إسخط .غط ْاي٘ تٛنٝض ايؿهط٠ بطغِ قٛض٠ شلا  اـكاٍتؿبٝ٘ بًٝؼ سٝح ؾبٗت  : هٔ يو شخطات 

. ْهط٠ يًتعِٛٝ ٚتسٍ ع٢ً إٔ ؾا٥س٠ ٖصٙ اـكاٍ غتٛٗط ؾ٢ إػتكبٌ )شخطا( : .شلا تٗا يًُطأ٠ َٚٓؿع  
 دٓاؽ ْاقل ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا تٛطب ي٘ ا٭شٕ . شخطا , شنطا : 

ق١ًًٝ ; ٫عتُاز ا٭ّ ع٢ً اإلقٓاع ايعكًٞ , َٚٔ ٖصٙ ايكٛض : ايكٛض ٚقس دا٤ت  
ٚقس تٓٛعت َا بٌ خدل١ٜ ٚإْؿا١ٝ٥ ; يًتكطٜط ٚ ايتأنٝس ٚايٓكض ٚاإلضؾاز . 

ٗا سكٝك١ ٫ ؼتٌُ ايهصب يًتكطٜط ٚعطض ايؿهط٠ ع٢ً اْ ٚبك١ٝ ا٭غايٝب خدل١ٜ
 ؽ( َا َع٢ٓ ايػذع غرل َتهًـ !  

ََُع٢ٓ  : أٟ إٔ اغتدساَ٘ يهطٚض٠ ب٬غ١ٝ , ٚيٝؼ إلثاض٠ ايعاطؿ١ .  ـًَّٜهَتايػذع غرل 
ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ ايٛق١ٝ

 ٚإعاؾط٠ عػٔ ايػُع ٚايٛاع١, ايكشب١ بايكٓاع١ -ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ :  )
ُٓ٘ َٓٔو ع٢ً قبٝض,٫ٚ ٜؿِ َٓو إ٫ أطٝب ضٜض; ٚايتؿكس ٕٛنع أْؿ٘, يتعٗس ٕٛقع عٝٓ٘ٚا -ايجايج١ ٚايطابع١ :  ٚايهشٌ  ؾ٬ تكع عٝ
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ٚإا٤ أطٝب ايٛٝب إؿكٛزأسػٔ اؿػٔ إٛدٛز,
ٚٗ عٓ٘ عٓس َٓاَ٘ايتعٗس يٛقت طعاَ٘, -اـاَػ١ ٚايػازغ١ :  ُُٗس َٗب١; ٚاٞي ًٞ ََ ١بّٓٛ َػه,ٚتٓػَٝل اي ؾإٕ سطاض٠ٜ اؾٛعٔ  
٢ٚسؿُ٘ ٚعٝاي٘,, ٚا٫ستؿاٚ ببٝت٘ َٚاي٘ -ايػابع١ ٚايجا١َٓ :  ٬َٚى ا٭َطٚاإلضعا٤ ع٢ً ْؿػ٘ 

ُٔ ايتكسٜط, ٚٗ ايعٝاٍ ٚاٜؿَؿِ سػٔ ايتسبرلٗ إاٍ سػ
ِٜٚغِطٔت قسضٙٚإٕ عكؾإْو إٕ أؾؿٝٔت غطٙ مل تأَين غسضٙ,٫ٚ تعكٞ ي٘ أَّطا;٫ٚ تؿؿٞ ي٘ غ٘طا, -ايتاغع١ ٚايعاؾط٠ :  ٝت أَطٙ ٜأ

َٔٔ ايتهسٜطؾإٕ اـك١ً ا٭ٚيٞ َٔ ايَتككرل,; ٚا٫نت٦اب عٓسٙ إٕ نإ ؾطّسا,  ثِ اتكٞ َع شيو ايؿطح إٕ نإ َتط٢ّسا ٚايجا١ْٝ 
َّا; َّاٚنْٛٞ أؾٖس َا تهٌْٛ ي٘ إعٛا ٜهٔ أؾٖس َا ٜهٕٛ إنطا

ٍَ َا تهٌْٛ ي٘; ٚأؾس َا تهٌْٛ ي٘ َٛاؾك١ َطاؾك١ ٜهٔ أطٛ
َٜدرل يوؾُٝا أسببٔت ٚنطٖت,ٖٚٛاٙ ع٢ً ٖٛاى,ٚاعًُٞ أْو ٫ َتٔكًٌٔ إٍ َا ُتشبٌ ست٢ ُتِ٪ثطٟ ضناٙ ع٢ً ضناى, ( ٚاهلل 

 ات َعـــــاْٞ إؿــــطز  
َؿطزٖا ْٚعٗا َهازٖا َعٓاٖا ايه١ًُ

 إؿاضق١  ايعؿط٠ ٚايطؾك١  ايكشب١
ُٛع , ٚايؿكطاي ايطنا ٚايكبٍٛ ايكٓاع١ )م ٕ ع(
اؾؿا٤ , ايعسا٠ٚ , اجملاْب١قشب١ ٚعؿط٠  إعاؾط٠ )ع ف ض(

ز )قاغٔ(  قبض , ؾٓاع١ْاٍسػٔ
ز)أزلاع , أزلع(  اإلعطاض×  اإلْكات ي٘  سػٔ ايػُع 

 عكٝإ , ُطز , ضؾض×  ا٫َتجاٍ , ا٫غتذاب١ , اإلشعإ ايٛاع١ )ٙ ٚ ع( )ٙ ٟ ع(
 اإلُٖاٍ ايطعا١ٜأٟ ا٫ٖتُاّ ٚ ايتعٗس 
 ايبشح عٔ ايؿ٤ٞ ٚا٫ٖتُاّ ب٘ ايتؿكس

ز َٛاقع , َٛانع  َهإ  َٛقع , َٛنع
 ( ز)ُعٕٝٛ , ٔعـٕٝٛ أعٌ  تككس ) ايبكط (  عٝٓ٘

ُْٛف ٚ آُْـ ٚ آْافز ) تككس ) ساغ١ ايؿِ ( ٚيٝؼ عهٛ ايؿِ  أْؿ٘ ) أ ٕ ف(  (ٝأ
ٜقَباَس٢ ٚ ٜقِبَش٢ ٚ ٔقباحز  ٌْٝ , سػٔ , طاٖط غ٤ٞ , َػتٓهط , ؾا٥ٔ قبٝض

 ز )أطاٜب( َٛ )طٛب٢( أًْ ٚأخبح أؾهٌ  أطٝب ) ٙ ٟ ب(
َٚاحز ( ٖٚٞ ن١ًُ َ٪ْج١  –تككس ضا٥ش١ ضٜض )ض ٚ ح( ض٢ٜاح ٚ ٜأِضٜاح ٚ ٜأِض

نشاٍ (, ٚبؿتض ايهاف غٛاز طبٝعٞ ٗ أدؿإ ايعٌ  , ْٚع ) ايٝهشٌ .. أٗ ايعٌ  بهِ ايهاف : نٌ َا ٜٛنع ايهشٌ
ز )أساغٔ(   أؾهٌ َٚ٪ْج٘ سػ٢ٓأسػٔ
إؿكٛز , ٚإعسّٚ× إٛدٛز

ز ) َٝاٙ , أَٛاٙ (إا٤ ) ّ ٖٚـ(
أٟ : ٜؿعٌ ايػهب ًَٗب١
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إبٗاز ٚإغعاز×  تهسٜط ٚتعهرل , إتعاؽ تٓػٝل
َطنا٠×  أٟ ٜػبب ايػهب َػهب١

تبصٜط , تبسٜس× سؿٜ ا٫ستؿاٚ
اإلُٖاٍ×  ايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ٟ( اإلضعا٤ ) ض ع

ز )أسؿاّ(خسَ٘ ٚخاقت٘سؿُ٘
ّ )عٌٝٚ(عا٥ٌ أٌٖ بٝت٘ ٚأ٫ٚزٙ , عٝاي٘ ) ع ٍٚ(

ز )ا٭َٛض(أغاغ٘ ٚعُازٙ ٚقٛاَ٘ ٬َى ا٭َط
 سػٔ ايتؿهرل ٗ ٌُٗ ٚاتعإ سػٔ ايتكسٜط
 ( سػٔ ايكٝاّ ع٢ً ؾ٦ٕٛ ايبٝتايتِٓٛٝ ) سػٔ ايتسبرل

تكْٛٞ , ؽؿٞ , ؼؿٛٞ تصٜعٞ , تبٛسٞ , تعًين ٞ )ف ف ٟ(تؿؿ
 تٛٝعٞ , تػتهٝين  ؽايؿٞ  تعكٞ )ع م ٟ(

ز)ا٭ٚاَط(َا ٜ٪َط أَطا
ايٛؾا٤ ٚا٫َا١ْخٝاْت٘غسضٙ

غهَّٓت , ٖسأت , أؾطست أغهبت ٚأغدٛت , أؾعًت٘ غهبا أٚغطت
أٟ قًب٘  قسضٙ

 ػط٥ٞ , اقذلبٞ ٗػٓيب , ؼاؾٞ , خا اتكٞ )ٚ م ٟ(
ز)أتطاح( ايؿطح , ايػطٚض , ايبٗذ١  اؿعٕ ٚا٭غ٢ ٚاؿػط٠ تطسا

ايػطٚض ٚايبٗذ١ ٚاؾصٍ , ايػب١ٛ اؿعٕ  ا٫نت٦اب )ى أب(
ا٫ٖتُاّ ٚاإلداز٠ اإلغؿاٍ ٚاإلُٖاٍ ٚاإلبٛا٤ ايتككرل
ؼكرل ٚإٖا١ْ ٚإش٫ٍ إد٬ٍ ٚاسذلاّ  إعٛاَا
ايتشكرل ٚاإلٖا١ْ  اسذلاَاسؿا٠ٚ ٚاٖتُاّ ٚ إنطاَا
كايؿ١  اغتذاب١ , تًب١ٝ , تكسٜل َٛاؾك١
ز ) أطاٍٚ( أقكط َ٪ْج٘ ٝطٍٛ -أنجط اَتسازا ٚط٫ٛ  أطٍٛ

بػها٤ , نطٙ , َؿاضق١  ضؾك١ ٚعؿط٠  َطاؾك١
٫ ؼككٌ ٫ تكًٌ )ٚ م ٍ(

, ُتذَبطٜٔ  ٌٖ هَطُت ؽتاضٜٔ ٚتؿهًٌ ت٪ثطٜٔ )أ خ ض(
 غهب٘ ٚإنطاٖ٘ َا ٜطنٝ٘ ٜٚطو٘ )ض ض ٟ( ضناٙ

ز) أٖٛا٤( نطٙ , بػض ضغبت٘ , ٌَٝ ْؿػ٘ ٖٛاٙ ) ٖـ ٚ ٟ( 
ىتاض يو  ىرل ) ر ٟ ض(
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طح ــــــــــايؿ  
 ٖصٙ ايؿكط٠ تؿكٌٝ ٚتٛنٝض يًؿكط٠ قبًٗا ٚؾٝٗا تكسّ ا٭ّ تًو ايٓكا٥ض ايعؿط ٖٚٞ  :

عًٝو عػٔ ايػُع ي٘ ٚ ايٛاع١ .  - 2                                      ايكٓاع١ نٓع ٫ٜؿ٢ٓ .عًٝو بايكٓاع١ ٚ ايطنا بايكًٌٝ , ؾ - 1
 ا٫ٖتُاّ ظُاٍ إٛٗط , ؾ٬ تط٣ عٌ ايعٚز َٓو إ٫ نٌ َا ٖٛ ٌْٝ . - 3
 ايعٓا١ٜ بايٓٛاؾ١ ٗ ْؿػٗا ٚ بٝتٗا ؾ٬ ٜؿِ أْؿ٘ إ٫ أطٝب عٛط .  - 4
طاس١ ي٘ أثٓا٤ َْٛ٘ ; ٭ٕ إق٬م َْٛ٘ قس ٜجرل غهب٘اؿطم ع٢ً تٛؾرل غبٌ اي - 5
ا٫ٖتُاّ بٛقت ايٛعاّ ; ٭ٕ اؾٛع قس ٜؿعٌ ْرلإ ايػهب ٚ ايػٜٝ ٗ ايبٝت .  – 6
ايذلب١ٝ اؿػ١ٓ .  ضعا١ٜ خسَ٘ باإلضؾاز ٚ ايتٛدٝ٘ , ٚتطب١ٝ أ٫ٚزٙ - 8                                احملاؾ١ٛ ع٢ً َاي٘ ٚعسّ تبصٜطٙ ؾُٝا ٫ ٜؿٝس . - 7
 طاعت٘ ٚعسّ عكٝإ أٚاَطٙ ; ٭ٕ عكٝإ أٚاَطٙ ّٮ قًب٘ بايػٜٝ ٚ ايػهب .  - 9
 عسّ إؾؿا٤ أغطاضٙ ; ٭ٕ عسّ احملاؾ١ٛ ع٢ً أغطاضٙ قس ُتؿػس عًٝ٘ خٛٛ٘ أٚ تعطن٘ ـٛط ٖا ٜسؾع٘ إٍ ا٫ْتكاّ َٓو  - 10

ظٚدٗا)إؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ( ؾ٬ تٛٗط ايؿطح إشا نإ سعٜٟٓا ٫ٚ تٛٗط اؿعٕ إشا نإ ؾطسٟا  بتٓبٝ٘ ابٓتٗا يهطٚض٠ َطاعا٠ ؾعٛض ٚتٓتٗٞ ٚقاٜاٖا :
 : َا ايصٟ سطقت عًٝ٘ ا٭ّ عٓس عطنٗا يًٓكا٥ض ! َٓجٌ ٕا تكٍٛ . 1ؽ 

سطقت ع٢ً تكسِٜ ايٓكٝش١ َٔ خ٬ٍ :
صٙ ايٛقاٜا يًشٝا٠ ايعٚد١ٝ ايكشٝش١ ,يًس٫ي١ عًٞ أ١ُٖٝ ٖ   اغتدسَت ايهاتب١ ايتٛنٝس بهجط٠ ( تٛنٝس ا٭ؾهاض : 1
ٜٚٛٗط شيو َٔ خ٬ٍ شنط ايٛقاٜا ثِ إٚٗاض ْتا٥ذٗا َطتب١  ( سػٔ ايذلتٝب بإٚٗاض ايٓتا٥ر :2

خكا٫ٟ عؿط                            ايٓتٝذ١ : ٜهٔ يهٞ ْهطا  ًٞ َجٌ : آ         
ايتؿكس يٛقت َٓاَ٘     ايػبب : )إٕ تٛاتط اؾٛع ًَٗب١ ٚتٓػٝل ايّٓٛ َػهب١( َجاٍ :  ( سػٔ ايتعًٌٝ ٚشيو بصنط ايٛق١ٝ ٚغببٗا : 3
ٚشيو بصنط ايٛق١ٝ ف١ًُ ثِ تؿكًٝٗا ٚؾطسٗا :  ( سػٔ ايتؿكٌٝ :4

َجٌ : ا٫سذلاؽ َاي٘ ......ؾطسٗا ٚتؿكًٝٗا : ٬َى ا٭َط ٗ إاٍ سػٔ ايتكسٜط 
 ٝعا ٗ ايًٛب ٚايتعًٌٝ. َا ٖٞ ٖٝعات ٖصا ا٭غًٛب. ٚنض َػتؿٗسا َجايٌ.أغًٛبا ٖ َا١َٝأتػتعٌُ ايػابك١ ٗ ا٭غٛط ؽ ( 

تعٌُ بٗا أٚ ي٬قتٓاع  تكطض سكا٥ل ٚتكّٛ بتؿػرلٖا ٫بٓتٗا, إَا إلٚٗاض عٛاقب ٚخ١ُٝ ؾُٝا إشا مل ؾٗٞ ٚايتؿكٌٝ غًٛب ايتؿػرل أأَا١َ اتبعت 
 ". ؾٗٞ تطٜس إٔ تعٝـ ابٓتٗا سٝاتٗا اؾسٜس٠ بسٕٚ َؿانٌ َع ظٚدٗا غًٛب ايتٛنٝس َٔ خ٬ٍ اغتدساّ سطف ايتٛنٝس "إٕأٚاغتدسَت 

ٕ تطع٢ أطًبت َٓٗا  إٔ ؼاؾٜ ع٢ً َاي٘ ٚ ايتكسٜط " بعس إٔ سػٔتسبرل, ٚا٫ضعا٤ ع٢ً اؿؿِ ٚايعٝاٍ ايإ ا٫ستؿاٚ بإاٍ سػٔ ؾ اٍ :ــــــــَج
٫ تؿؿٞ غطت قسضٙ "  بعس إٔ  طًبت َٓٗا إٔ عكٝت أَطٙ أٚإإٕ أؾؿٝت غطٙ مل تأَين غسضٙ, ٚو ْإعٝاي٘ ٚسؿُ٘. َٚجٌ شيو " ؾ  
 ٫ تعكٞ ي٘ أَطا.أ ٙ ٚغط  

 ايًُشـــــات ايؿ١ٝٓ ٚ اؾُــــاي١ٝ   
)ع ع٢ً ا٭ٍٚ ٭ْٗا ْتٝذ١ شلا ؾايٛاع١ تأتٞ بعس ايػُ عٛـ ايجا١ْٝ:  )ايػُع ٚايٛاع١
( , ايتؿكسايتعٗس)  . تعدل عٔ ايعٓا١ٜ بايبشح ٚا٫ٖتُاّ با٭َط : 
  (٫ تكع عٝٓٝ٘ َٓو ع٢ً قبٝض)...  : . اؾُع بٌ ْاٍ إٓٛط ايص٣ ٜطٜض  )عٝٓٝ٘ ٚأْؿ٘( نٓا١ٜ عٔ ْاشلا ٚاٖتُاَٗا َٛٗطٖا :
, غط ْاي٘ اإلهاظ ٚايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١  ع٬قت٘ ايػبب١ٝٔ ايبكط ع: فاظ َطغٌ  )عٝٓ٘ ( ٪ثط ؾ٢ ايٓؿؼ .إايعٌ ْٚاٍ ايطا٥ش١    
: ) ٘غط ْاي٘ اإلهاظ ٚايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١ ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥عٔ ايعٚز فاظ َطغٌ  )أْؿ ,
ايؿا٤ ٖٓا تع١ًًٝٝ , ٚاغتدساّ ٫ ايٓاؾ١ٝ ٜؿٝس ًَٛل ايٓؿٞ  ع ( :ــ) ؾ٬ تك 
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ٝط٠ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٖٚٞ قؿ١ َؿب١ٗ تؿٝس ايجبٛت ٚا٫غتُطاضْه ض( :ـــــــ)قب
اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘غط ْاشلا ا٫ٖتُاّ بايٓٛاؾ١ ٚسػٔ إٛٗط .  )قؿ١( ٖٚٞ : نٓا١ٜ عٔ )ؾايتؿكس ٕٛاقع عٝٓٝ٘ ٚأْؿ٘(

)َ٘نٓا١ٜ عٔ اؿطم ع٢ً ضاس١ ايعٚز .  )ؾايتؿكس يٛقت َٓاَ٘ ٚطعا : 
(تؿبٝ٘ بًٝؼ سٝح ؾب٘ اؾٛع بايًٗب ; يٝٛسٞ بؿس٠ ا٭مل .غط ْاي٘ تٛنٝض ايؿهط٠ بطغِ قٛض٠ شلا اؾٛع ًَٗب١ اض٠سط : )
)اغتدساّ اغِ ايتؿهٌٝ ٜسٍ ع٢ً بًٛؽ َٓت٢ٗ ايكؿ١  )أسػٔ , أطٝب :
)ّٛٓٚايتٛنٝض  : اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾبٗت ايّٓٛ َا٤ ٜٓػل )ٜهسض( .غط ْاشلا ايتذػٝ )ٚتٓػٝل اي ِ 
)يٝٛسٞ بؿس٠ ا٭مل .غط ْاي٘ تٛنٝض ايؿهط٠ بطغِ قٛض٠ شلا بايػهب تٓػٝل ايّٓٛ: تؿبٝ٘ بًٝؼ سٝح ؾب٘  )ٚتٓػٝل ايّٓٛ َػهب١ ;
  : ) ٘غط ْاي٘ اإلهاظ ٚايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١ َع إبايػ١ إكبٛي١  ع٬قت٘ احمل١ًٌٖٝ ايبٝت َٚا ؾٝ٘ فاظ َطغٌ عٔ أ ) بٝت .
  : )ٙنٓا١ٜ عٔ ؾس٠ ايػهب .  )أٚغطت قسض
   : )ٙغط ْاي٘ اإلهاظ ٚايسق١ ٗ اختٝاض ايع٬ق١ .   ع٬قت٘  احمل١ًٝفاظ َطغٌ عٔ ايكًب )قسض .
  (ٞإٕ نإ ايؿطح  اتك : )... ٚ ػػِٝ .نٓا١ٜ عٔ إؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ غط ْاٍ ايهٓا١ٜ :  اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ ؾ٢ إهاظ

ٚقس دا٤ت ق١ًًٝ ; ٫عتُاز ا٭ّ ع٢ً اإلقٓاع ايعكًٞ , َٚٔ ٖصٙ ايكٛض : 
 ١ : ـــــــــــ٬َسٛ

 تصنط أَا١َ ايٓكٝش١ ثِ تتبعٗا بايتعًٌٝ أٚ ايتٛنٝض شلا يٝهٕٛ اإلقٓاع ٚايتأثرل ٗ ايٓؿؼ أق٣ٛ -
١ ٚايٛاع١ ( قؿتإ َعٜٓٛتإ ٜٚٓاغبُٗا اـهٛع ٖٚٛ ايطق١ ٗضبٛت بٌ نٌ قؿتٌ َتكاضبتٌ ٚأتت َا ٜٓاغبٗا َٔ ايتعبرل )ؾايكٓاع - 

اؿسٜح ٚيٌ إعا١ًَ )ْٚاٍ إٛٗط ٚطٝب ايطا٥ش١( َٛٗطإ َٔ َٛاٖط اؾُاٍ اؿػٞ ٜٚٓاغبُٗا ايبشح ٚايتؿكس يًعٝٛب يتذٓبٗا . 
  )ََ٘ٓاَ٘ ٚطعا( . عٛـ ايجا١ْٝ ع٢ً ا٭ٍٚ يبٝإ ساد١ اؾػِ إٍ نٌ َُٓٗا :                          ) ْهط٠ يًتٌٜٗٛ )ًَٗب١ , َػهب١ :

٬ٜسٜ إٔ اؿطم ع٢ً ايّٓٛ ٚايٛعاّ ٚادبإ ٜتك٬ٕ عاد١ اؾػِ إيُٝٗا ٜٚٓاغبُٗا ايتؿكس ٚايطعا١ٜ  ٬َس١ٛ :
(ٚا٫ستؿا: ) . ِٝٛٓاغتعُاشلا َع إاٍ ٭ٕ إاٍ وتاز إٍ تسبرل ٚت
ع سؿُ٘ ٚعٝاي٘ ٭ٕ نٌ َُٓٗا ؾ٢ ساد١ إٍ ايعٓا١ٜ ٚايطعا١ٜ اغتعُاشلا َ ا٤( :ـــ)اإلضع
)تٛسٝإ بأ١ُٖٝ زٚض ايعكٌ  )ايتكسٜط , ايتسبرل : 

ا٫ستؿاٚ بإاٍ ٚاإلضعا٤ يًشؿِ ٚايعٝاٍ ع٬ُٕ َتكاضبإ وتادإ إٍ ايطعا١ٜ , ٚشنط ا٫ستؿاٚ َع إاٍ يتسبرلٙ ٚاإلضعا٤ َع ٬َس١ٛ :
ايعٝاٍ ٭ُْٗا ٗ ساد١ يًطعا١ٜ .    

َٚهٛظ يًتكًٌْٝهط٠ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  طا( :ــــــطا , غـــ)أ ,
)ٙإٕ ايؿطط١ٝ تؿٝس ايؿو ؾ٢ كايؿتٗا ٭ٚاَط ظٚدٗا .ٚايؿطٙ يًتشصٜط ٚايتدٜٛـ . )إٕ خايؿت أَط :
قبًٗا ٖٚٞ ْتٝذ١ ٕا , : تٛسٞ بػ٤ٛ ايعاقب١  ين(ــــِ تأَــــ)ي
ْتٝذ١ ٕا قبًٗا., تٛس٢ باَت٤٬ قًب٘ بايػهب ايؿسٜس  :طت( ـــــــــــــ)أٚغ ٖٞٚ

ا٫سذلاّ ٚٗ ايتؿطٜ٘ ؾُٝٗا إٖا١ْ يًعٚز ٚتكًٌٝ َٔ ؾأْ٘ ؿٞ ي٘ غطا ( أُْٗا َٔ ٚغا٥ٌ ايع٬ق١ بٌ ) ٫ تعكٞ ي٘ غطا ( , ٚ ) ٫ تؿ ٬َس١ٛ :
) ِٖ ٞ ٚبٝإ إٔ ٖصٙ ايؿكط٠ تعكٝب ع٢ً ايٛق١ٝ نًٗا :  يًتعكٝب ٚايذلاخ ) ثـُـــ
تسٍ ع٢ً إٔ َؿاضن١ ايعٚد١ ٕؿاعط ظٚدٗا هب إٔ تهٕٛ, نُا ؼصض َٔ إُٖاشلا ٕؿاعط ظٚدٗا ٚنطٚض٠ إؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ بُٝٓٗا :  ( ايؿكط٠ )

 .ٚانش١ يٝؿعط با٫ط٦ُٓإ 
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   ٚاغِ ايتؿهٌٝ ٜسٍ ع٢ً بًٛؽ َٓت٢ٗ ايكؿ١ .ع٬قتُٗا َا قبًُٗا ْتٝذ١ ,  ٜهٔ أطٍٛ ( –)ٜهٔ أؾٖس 
  : )ٟاغتدساّ )٫( يتأنٝس ًَٛل ايٓؿٞ , ٚاغتدساّ )َا( يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ , ٚاغتدساّ )ست٢( تؿٝس )٫ تكًٌ إٍ َا ؼبٌ ست٢ ت٪ثط

١ َٚٓتٗاٖا . بًٛؽ ايػاٜ   
ظازت أَا١َ ٚقاٜاٖا ا٭خرل٠ عٔ ايعؿط٠ ٚشيو أْٗا ٚق١ٝ ٫ تطتب٘ َهإ ٫ٚ ظَإ بٌ ٖٞ زا١ُ٥ ٬َظ١َ ٖٚٞ َؿاضن١ ايعٚدٌ  ١ :ـــــــــ٬َسٛ

 بعهُٗا ٗ اؾاْب ايٛدساْٞ ٚإسػاؽ نٌ َُٓٗا باآلخط . 
ا٭غايٝب اـدل١ٜ ٚاإلْؿا١ٝ٥    

 ْؿا١ٝ٥ ; يًتكطٜط ٚ ايتأنٝس ٚايٓكض ٚاإلضؾاز . ٚقس تٓٛعت َا بٌ خدل١ٜ ٚإ
   ( ٘٫ٚ تعكٞ ي٘  , ٫ تؿؿٞ ي : ) أغًٛب ْٗٞ غطن٘ اؿح ٚايٓكض ٚايتشصٜط
  ( اتكٞ َع شيو: )  أغًٛب إْؿا٥ٞ أَط يًتشصٜط ٚايٓكض                                 ( ٌْٛنْٛٞ أؾٖس َا ته) ح: أغًٛب إْؿا٥ٞ أَط يًٓكض ٚاؿ
  (ًُٞاع : )  أغًٛب إْؿا٥ٞ أَط يًتٓبٝ٘ ٚايٓكض                                                  (َٜدرل يو : أغًٛب خدلٟ يؿٛا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ يًسعا٤  ( ٚاهلل 

 ايتٛنٝس  ايككط ٚ أغايٝب  
  (َٓٔو ُ٘ٓ ُٔ ايتكسٜطَٚ(  , )٫ٚ تعكٞ ي٘ أَّطا ( , )٫ٚ تؿؿٞ ي٘ غ٘طا) ( ؾ٬ تكع عٝ (اتكٞ َع شيو ايؿطح) ( ,٬ى ا٭َط ٗ إاٍ سػ
 يتدكٝل ٚايتٛنٝس . نٌ ١ًْ ٖا أغًٛب قكط بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ غطن٘ ا  
  ( ٫ٚ ٜؿِ َٓو إ٫ أطٝب ضٜض: ) ايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤ يًتدكٝل ٚايتٛنٝس أغًٛب قكط ب
  (ٚايهشٌ أسػٔ اؿػٔ إٛدٛز ), ( نٌ َُٓٗا أغًٛب قكط عٔ ططٜل تعطٜـ ططٗ اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ  : )ايٛٝب إؿكٛزٚإا٤ أطٝب

يًتدكٝل ٚايتٛنٝس   
  (  ٔؾإْو إٕ أؾؿٝٔت( , )ؾإٕ سطاض٠ٜ اؾٛع , ) (ٞؾإٕ اـك١ً ا٭ٚي ) : ٖٕ أغًٛب َ٪نس بإ
  (َّا َّا( , )أؾٖس َا تهٌْٛ ي٘ إعٛا ٍَ َا تهٌْٛ ي٘ َطاؾك١) ( ,أؾس َا تهٌْٛ ي٘ َٛاؾك١, ) )أؾٖس َا ٜهٕٛ إنطا نٌ  ٗ(  : ٜهٔ أطٛ

١ًْ ٖا غبل أغًٛب قكط عٔ ططٜل تكسِٜ ١ًْ نإ ع٢ً ايتُٝٝع 
١ٛ : ـــــ٬َســــــ

ٚقس أنجطت ايهاتب١ َٔ ٖصٙ ا٭غايٝب ٕعٜس َٔ اإلقٓاع ٚ ايتأثرل ع٢ً ا٫ب١ٓ 
 احملػٓات ايبسٜع١ٝ :   

  غط ْاي٘ ٜع٢ٛ دطغٟا َٛغٝكٟٝا  إخل ( ...َػهب١  ,ضٜض , ًَٗب١  ,ايٛاع١ , قبٝض  ,ايػذع إٛدٛز ؾ٢ ؾٛاقٌ اؾٌُ ) ايكٓاع١ :, 
 ا٫ظزٚاز  ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜٚجرل ا٫ْتباٙ.  ٜؿٝع ٗ ٖصٙ ايؿكط٠  
  : ٗ َاي٘( , ) َٓاَ٘ , طعاَ٘) ( ايٛٝب,أطٝب ( , )إؿكٛز , إٛدٛز, ) (اؿػٔ, أسػٔ , ) (ضٜض , قبٝض),  ()ايكٓاع١ , ايٛاع١اؾٓاؽ
َّاإعٛ( , ) ايتهسٜط , ايَتككرل( , )ايتسبرل , ايتكسٜط) ( ايعٝاٍ, إاٍ ) ,( ٚعٝاي٘ , َّا , ا ِٜٚغِطٔت , غسضٙ( , ) َطاؾك١ , َٛاؾك١, ) )إنطا :  ( ٜأ

 دٓاؽ ْاقل ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜٚجرل ا٫ْتباٙ بٌ نٌ نًُتٌ ٖا غبل 
( : ٌَٓٔو ع٢ً قبٝض,ايٛبام ب ُ٘ٓ ,  (ؾطّسا, ا٫نت٦اب ( , )َتط٢ّسا, ايؿطح ( , )غطٙ, أؾؿٝٔت , )  )٫ٚ ٜؿِ َٓو إ٫ أطٝب ضٜض ؾ٬ تكع عٝ
  ( أسببٔت , )بٌ نٌ نًُتٌ ٖا غبل طبام ٜدلظ إع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ بايتهاز :نطٖت

اإلهاظ ٚاإلطٓاب    
  (ايكشب١ بايكٓاع١ : )إطٓاب عٔ ططٜل ايتؿكٌٝ بعس اإلْاٍ يًتٛنٝض
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 إطٓاب عٔ ططٜل ايذلازف يًتأنٝس ( :ٚإعاؾط٠ )ايكشب١            (ٚايتؿكس ,  ايتعٗس  ) (ٕ, ٕٛنع  ٛقع: ) إطٓاب عٔ ططٜل ايذلازف يًتأنٝس
( َٓٔو ُ٘ٓ  إطٓاب عٔ ططٜل ايتؿكٌٝ بعس اإلْاٍ يًتٛنٝض...( :  ؾ٬ تكع عٝ
 (إؿكٛز , إٛدٛز )  إهاظ عصف ايؿاعٌ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٜسٍ ع٢ً ا٭١ُٖٝ :
( ؾإٕ سطاض٠ٜ اؾٛع) ... ٌٜٝيًتأنٝس  : إطٓاب عٔ ططٜل ايتعًٌٝ ٚايتص 
) ٘إطٓاب عٔ ططٜل شنط اـام بعس ايعاّ يًتأنٝس ٚا٫ٖتُاّ ٚايذلنٝع ع٢ً اـام )بٝت٘ َٚاي :
)٘إطٓاب عٔ ططٜل شنط ايعاّ بعس اـام يًتأنٝس .  )ْؿػ٘ ٚسؿُ٘ ٚعٝاي : 
( ؾإْو إٕ أؾؿٝٔت )...إطٓاب عٔ ططٜل ايتعًٌٝ ٚايتصٌٜٝ يًتأنٝس : 
 (ؾإٕ اـك١ً ا٭ٚي ٞ)... إطٓاب عٔ ططٜل ايتعًٌٝ ٚايتصٌٜٝ يًتأنٝس :
(,أسببٔت ٚنطٖت )إهاظ عصف إؿعٍٛ ب٘ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ .  َٜدرل :

ع٢ً ايٛق١ٝ   ايتعًٝـــــل ايعــــاّ  
 : َا َع٢ٓ ايٛق١ٝ !  1ؽ

٬ق١ ػاضب٘ ٕٔ وب َٔ أًٖ٘ ٚشٜٚ٘ ; يٝٓتؿع ايٛق١ٝ عباض٠ عٔ قٍٛ سهِٝ قازض َٔ إْػإ سهِٝ فطب خبرل باؿٝا٠ ٜكسّ ؾٝٗا إٛقٞ خ
بٗصٙ ايٛق١ٝ ٗ سٝات٘ ايكاز١َ . 

: يًٛق١ٝ أدعا٤ ٚنشٗا .  2ؽ
:  ؾٝ٘ عطض يٮؾهاض ٚانش١ ق١ٜٛ يإلقٓاع إٛنٛع (  2                            :    ؾٝٗا ُٗٝس ٚت١٦ٝٗ ي٬ب١ٓ يتكبٌ بايٓكٝش١ إكس١َ ( 1
 ْاٍ َٛدع شلسف ايٛق١ٝ . :      إاـا١ُ ( 3
 : َا أِٖ خكا٥ل ايٛق١ٝ ايؿ١ٝٓ !  3ؽ
( ْاٍ ايكٛض إػتُس٠ َٔ ايب١٦ٝ 4( ا٭ؾهاض إطتب١ إذلاب١ٛ                      3             ( قسم ايعاطؿ2١( ٚنٛح ا٭يؿاٚ ٚق٠ٛ ايعباض٠                   1
 .( إٌٝ إٍ ايتعاّ ايػذع غرل إتهًـ 5

 : تٛٗط ايٛق١ٝ ٬ََض ؾدك١ٝ ا٭ّ . ٚنض .  4ؽ
( خبرل٠ بٛبا٥ع ايطداٍ خبرل٠ بأغباب لاح اؿٝا٠ ايعٚد3١ٝ               ( سطٜك١ ع٢ً َكًش١ ابٓتٗا2( سه١ُٝ عاق١ً َتع١ْ                             1
( أزٜب١ باضع١ ٗ ايتعبرل عٔ سادات إطأ٠ .4

ؾ٢ ايٓل !:  َا ٬ََض ايب١٦ٝ  5ؽ
ايعٓا١ٜ بذلب١ٝ ايبٓت .  -2                     َؿاضن١ إطأ٠ ؾ٢ َػتكبٌ ا٭غط٠ .    -1
اؿطم ع٢ً َػتكبٌ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ  -4          عًٛ َها١ْ ايطدٌ . -3
 : َاشا ٜعٝب ايهاتب١ ٗ ْكٝشتٗا ! 6ؽ

 َطق١ُ َٚطتب١ ٜػًب عًٝٗا اؾُٛز , ضغِ إٔ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ ع٬ق١ ؼتاز ٜ٪خص عًٞ ايهاتب١ :  أْٗا غاقت ٚقاٜاٖا عًٞ ؾهٌ أٚاَط ٚقٛاٌْ
إيٞ ايبػاط١ ٚاؿ١ٜٛٝ ٚعسّ اؾُٛز , نُا أْٗا ٫ ؼتاز إيٞ إطاض َعٌ وسز ٖصٙ ايع٬ق١ ٭ْٗا ع٬ق١ تكّٛ عًٞ اؿ١ٜٛٝ ٚا٫ْؿتاح 
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 , " ٗ َسح ايطغٍٛ باْت غعاز"عاؾٛا ٗ اؾا١ًٖٝ ٚقسض اإلغ٬ّ , قاسب قكٝس٠ ٌ ايصٜٔ دهطَإ  أسس ؾشٍٛنعـب بٔ ظٖرل بٔ أبٞ ُغ٢ًُ, -
٘ٔ , ؾآشاٙ ؾًِ ٜطتسع ,  ت٘ ؾهإ ٚايسٙ ٜٓٗاٙ عٓ٘ كاؾ١ إٔ ٜكٍٛ َا٫ خرل ؾٝ٘ قاٍ ايؿعط ٗ سساث ؾٝع٣ٚ عٓ٘ ؾ٬ٝظَ٘ عاضٙ طٛاٍ ايسٖط , ؾًِ ٜٓت

ؾأداظٙ ؾٓبؼ ؾٝ٘ ست٢ قاض َٔ ؾشٍٛ عكطٙ . ؾاَتشٓ٘ اَتشاْا ؾسٜسا ؾهإ ٜكٍٛ ع٢ً َا وب ظٖرل
, ؾتٛعسٙ ٚأٖسض زَ٘ , ثِ عاز إٍ ضؾسٙ ٚتٛغٌ ٚأعًٔ إغ٬َ٘ , ؾػهب نعب ٖٚذا ايطغٍٛايطغٍٛ  إٍ  رل"َذ"ُبٕٚا ٚٗط اإلغ٬ّ شٖب أخٛٙ 

 .َٚسس٘ بٗصٙ ايككٝس٠  بايطغٍٛ
ٝس٠ــــــب١ ايككـــــــــَٓاغ

بصيو أٖسض زَ٘, ؾدؿٞ عًٝ٘ ظرل ْٚكش٘ بايتٛب١, ؾكسّ إس١ٜٓ ٚتٛغٌ ٕٚا عًِ ايطغٍٛ  ب ايطغٍٛ أغًِ أخٛٙ ظرل ؾٗذا نع -
. ب٬َٝت٘ اييت ضاقت يًٓيب ٚخًع عًٝ٘ بطزت٘ ست٢ أقبشت ايككٝس٠ َٔ عٕٝٛ ايككا٥س اـايس٠َٚسح ايٓيب  بايطغٍٛ

اتــــــــا٭بٝ    
َِـَػِت ُغـعـــاُز ٔبـأِضٍض َُطأغٝ                ُػ٘ـــــ٫١ًُٜـَب أ ٖٓذٝباُت ايـ ٌُـإ٫َّ ايـٔعتاُم ايـ

ُٜـَبـًَِّػـٗا إ١٫ ٝغـ  ِٔ ٢ٔ إِضقــ                ـَط٠٠ـــصأؾــــــــــٜٚيـ ِٜـ ٍْ َٚتِبػيـٗا َعـ٢ًٜ ا٭ ٌٝـــا
ِٛٝيَٜ ِٝٗا ٜٚقـ ُٛؾا٠ٝ َدـٓاَب ُِــِػَع٢ ايـ َٜٔإْٖـو                 ُٗ َُٞكتـأبـٞ ُغًٞ ا اِبـ ٍُــ٢َُ ٜي ٛ

ٌٗ َخـًــٚقــ ٍَ ٝنــ ٌٍ ٝنـــــا ُ٘ـٝ َُــًٝ ِٓ               ُِٓت آ ٖٜٓو إْٚـٞ َعـ َٝ ََـِؿػـــــ٫ ٝأٞيـؿ ٍٛــٜو 
ُِ ــاٜيًٝٔٞ ٫ٜ أبـــًُّٛا َغـبـٜؾـٝكـًُٞت َخـ ٌٗ َـا ٜقـ               ٝه ََٞؿعَض ايـٖطِسـٖســٜؾـٝه  ُٔ ٍٛـــُ

ٌٗ َِْج٢ ٚ ٝنـ ٢ٔ ٝأ ََُت اِبـ ِٕ طاٜيِت َغ٬ َِٟٛا عـ٢ً آٜيـ١ٕ َسـ                 ُ٘ـإ ََِشُــَٜـ ٍُــِسبا٤َ  ٛ
ِْـٔبـ٦ِ ٕٖ َضُغــٝأ َِٚعـــُت أ ٍَ اهلٔل ٜأ َُــَعٞؿـاي ٚ                 َسْٞـٛ ََٞأ ٢ٍ اهلٔل  َِٓس َضُغٛ ٍُـــُٛ َعـ ٛ

َٖـساٜى ايـصٟ ٜأِع  ٬ِٟٗ ََٛاعٝ                 ١ًـٛاٜى ْأؾـََ ٢ٕ ؾـٝٗا  ٌُــَتٝؿكٝ ٠ٜ ٚــاٞيـٝكِطآ
ُٛؾـٞأُخَصْٚٞ ٔبـٜأٞق٫ َت ٢ٍ ايـ ِِا٠ ٜٚيـٛا ْٔـِب ٜٚقـِس ٜنـُجَطِت ع                 ـ ٌُـين ا٭قاٜٚـٝأِش

ٍَ ي ٕٖ ايـٖطُغٛ ُٜـِػَتٓــإ ٖٓ                 ٘ٔـــها٤ُ ٔبــٛض  َٗ ِٔ ُغــَُ َٔ ٍُـًٝــــََـِػ ٝٛٔف اهلٔلـــْس  ٛ
از ــــطام سبٝبت٘ غعــاعط يؿــٕ ايؿـــــعس(1)

َِـَػِت ُغـعـــاُز ٔبـأِضٍض ٫ُٜـَب١ً ــٔأ َُطأغٝ  ُػٗاـ ٖٓذٝباُت ايـ ٌُــإ٫َّ ايـٔعتاُم ايـ
ُٜـَبـًَِّػـٗا إ١٫ ٝغـ  ِٔ ٍْ َٚتِبػ  ـصأؾــــَط٠٠ـــــــٜٚيـ ٢ٔ إِضقـــا ِٜـ ٌُـــيـٗا َعـ٢ًٜ ا٭ ٝ

َٜ ُِ ُٗ ِٛٝي ِٝٗا ٜٚقـ ُٛؾا٠ٝ َدـٓاَب َٔ أبـٞ ُغًٞ  ـِػَع٢ ايـ َُٞكتــإْٖـو ٜـا اِبـ ٍُـ٢َُ ٜي ٛ
ؿطزاتـــــــــــُـايَعـــــاْٞ   

َعٓاٖـــــــــــــأ ايه١ًُ َعٓاٖــــــــــــا ايه١ًُ َعٓاٖـــــــا ايه١ًُ
أثٓا٤ ايػرل تٛغٝع اـٛٛ ٌتبػٝ لٝب١ )ّ(أقٌٝ  سٝٛإ ايٓذٝبات زخًت ٗ ٚقت إػا٤ أَػت
ٜتٛقـ×ٜؿ٢ ِٜٚٓ ٚإطاز تشطىٜٜػع٢ َطغاٍ (ّ)ػطٜع١ ايػرل اي إطاغٌٝ سبٝب١ ايؿاعط غعاز
 ايٛاؾٞ (ّ) ايُٓإَٛ  ايٛؾا٠ َععاؾط ز ايٓاق١ ايك١ٜٛ ايؿسٜس٠عصاؾط٠ ز( أضان٢ ٚ أضنٌ(َهإ َا  أضض

دٛاْب ز سٛايٝٗاْٚاسٝتٗا إطاز ٓبٝٗاظ ايطاس١ ×ايتعب ٚاإلعٝا٤ ا٭ٜٔ ٜكٌ شلا ٜبًػٗا
 إبٛا٤ ×ْٛع َٔ ايػرل ايػطٜع إضقاٍ ايعتٝل (ّ)ايٓاق١ ايهط١ّ  ايعتام

طحـــــــــؿـاي  
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 يكس ؾاضقت٢ٓ سبٝبت٢ غعاز ٚشٖبت إٍ َهإ بعٝس ٫ تكٌ إيٝ٘  إ٫ ايٓٛم ايٓذا٥ب ايك١ٜٛ ايػطٜع١.
َٚؿك١ ايػؿط  طٍٛ ايػرلػطعتٗا ٚ يٚاإلضٖام كابٗا ايتعب ٜ ,إيٝٗا إ٫ ْاق١ ق١ٜٛ ؾسٜس٠  غعاز ٫ ٜكٌ ضسًت إيٝٗاا٭ضض اييت ٖٚصٙ 

.ٚأسٌ قت٢ً   ٍ بأْ٘ أٖسض ز٢َ ايٓيب  ٚتٗسٜس ايٛؾا٠ سٍٛ غعاز ىدلْٚٗا بٛعٝسايهجرل َٔ ٜػع٢ ٚ -
 ١ُٝايـــاؾ ايًُشــــات ايؿٓٝـ١ ٚ   

َِـَػِت ُغـعـــاُز ٔبـأِضٍض ٫ُٜـَب١ً    ــٔأ َُطأغٝ  ُػٗاـ ٖٓذٝباُت ايـ  ٌُــإ٫َّ ايـٔعتاُم ايـ
:)إهإ ٚايبًس( , ٚ أضاز اؾع٤)ا٭ضض(  ايه١ٌٝ ,سٝح قاٍ عٔ ايبًس ٚإهإ ايص٣ ضسًت إيٝ٘ غعاز , ع٬قت٘ ايهً (:)فاظ َطغٌ )أضض(

 . ٚايسق١ ؾ٢ اختٝاض ايع٬ق١ اإلهاظ ٚغط ْاٍ                  
(ً٘ايبٝت ن:) (نٓا١ٜ:) اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘غط ْاشلا  ٚ(غعاز )سبٝبت٘ إيٝ٘ بًس ايص٣ ضسًتعٔ قؿ١ ٖٚٞ ؾس٠ بعس اي 
 : ) ٌٝعًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٝ ٚعٔ َٛقٛف ٖٚٞ ايٓاق١  (نٓا١ٜ)) ايعتام ايٓذٝبات إطاغ ٌ.
)ٚتًصش ايؿاعط بصنط اغِ سبٝبت٘ ٜسٍ ع٢ً ؾس٠ ايتعًل  اغِ غعاز, ٚٔشنط ٜٛسٞ بايتشػط ٚؾس٠ ا٭مل : تعبرل  )أَػت غعاز بأضض.
: ) أَػت ( ا٭سعإ اشلُّٛ ٕٚا ٜطتب٘ ب٘ َٔ  بايصنط  خل إػا٤                 ) شلصا إهإ ايبعٝس  َس٣ نطا١ٖٝ ْهط٠ تٛٗط:  ) بأضض
 ٚغًٝت٘ ايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤ يًتدكٝل ٚايتٛنٝس أغًٛب قكط:  ... (ايعتام ) ٫ ٜبًػٗا إ٫.   ٚأقايتٗاايٓاق١  تٛسٞ بك٠ٛ:  ام(ــــــــ)ايعت .
: )ٜتهض ؾ٢ اغتدساّ ايٓٛم ايك١ٜٛ ايك١ًٝ ؾ٢ ايػؿط ٚايذلساٍ . )أثط ايب١٦ٝ 
:)يًتكطٜط ٚايتشػط . دل٣ـــــــــــــــــــــــخ )أغًٛب ايبٝت 

ُٜـَبـًَِّػـٗا إ١٫ ٝغـ     ِٔ ٍْ َٚتِبػ  ـصأؾــــَط٠٠ـــــــٜٚيـ ٢ٔ إِضقـــا ِٜـ ٌُـــيـٗا َعـ٢ًٜ ا٭ ٝ
)ــَٔط٠٠  يًتدكٝل ٚايتٛنٝس. ايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤ٚغًٝت٘  قكط : أغًٛب )٫ ٜبًػٗا إ٫ ُعصاؾــ
اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝٚ غط ْاشلا  ٖٚٞ ايٓاق١عٔ َٛقٛف  )نٓا١ٜ(:  (ط٠ــــــــــــــــصاؾــــــع)   
 )ٍْ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝٚ غط ْاشلا  ؾس٠ ايٓاق١ ٚقٛتٗا٢ٖٚ بعس إهإ ٚ قؿ١  عٔ (.نٓا١ٜ) : ) ؾٝٗا ع٢ً ا٭ٜٔ إِضقا

 ع٢ً إبتسأ إ٪خط يًتٛنٝس . تكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚضٚغًٝت٘  قكطأغًٛب   
)يًتعِٛٝ ٠ْهط ٢ٖٚ: اؾُع بُٝٓٗا يًتٓٛع ٜٚ٪نس بعس إػاؾ١ اييت أقابت ايٓاق١ ايك١ٜٛ بايتعب . )إضقاٍ  ٚتبًٝؼ.
 ً٘يًتكطٜط ٚايتشػط . خـــــــــــــــــــــدل٣ ٝت(:)أغًٛب ايب - . ٚايبٝت تٛنٝس ٕا قب      

    َٜ ُِ ُٗ ِٛٝي ِٝٗا ٜٚقـ ُٛؾا٠ٝ َدـٓاَب َٔ أبـٞ ُغًٞ  ـِػَع٢ ايـ َُٞكتــإْٖـو ٜـا اِبـ ٍُـ٢َُ ٜي ٛ
)ػِٝ.ٚ غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػ ايؿاعطَٛقٛف  ٖٚٛ عٔ (:نٓا١ٜ):  )ابٔ أب٢ غ٢ًُ
: )ٚهٛظ يًتٗسٜس. إلؾؿامغطن٘ ايتٓبٝ٘ ٚا (ْسا٤) ْٛع٘ (:أغًٛب إْؿا٥ٞ) )ٜابٔ أبٞ غ٢ًُ
(ٍٛإْو ٕكت): َكتٍٛ(: ْهط٠ يًتٌٜٗٛ . -( يًتأنٝس ع٢ً أْ٘ َكتٍٛ ٫ قاي١ . إٕ ٚاي٬ّـ )أغًٛب َ٪نس ب(  
)ٍٛع٢ً خدل إٕ )ٕكتٍٛ( يًتٛنٝس ٚايتدكٝل . )ٜابٔ أب٢ غ٢ًُ(ٓسا٤ ٚغًٝت٘ تكسِٜ ١ًْ ايأغًٛب قكط(:):)إْو ٜا بٔ أب٢ غ٢ًُ ٕكت
:)إهاضع يًتذسز ٚا٫غتُطاض ٚاؾُع يًهجط٠ )ٜػع٢ ايٛؾا٠. 

ايٓاؽ ْٝعا ٜتدًٕٛ عٔ ايؿاعط    
ٌٗ َخـً ٍَ ٝنــ ُ٘ــــــٚقــا َُــًٝ ُِٓت آ ٌٍ ٝنـ ٝ   ِٓ ٖٜٓو إْٚـٞ َعـ َٝ ٍُــــ٫ ٝأٞيـؿ ََـِؿػــٛ ـٜو 

ُِ ـًٝٔٞ ٫ٜ أبـــاٜيــًُٞت َخـًُّٛا َغـبٜؾـٝك ٌٗ َـا ٜقـ  ٝه ََٞؿعــٜؾـٝه  ُٔ ٍُـــٖسَض ايـٖطِســُ ٛ
ََُت ِٕ طاٜيِت َغ٬ َِْج٢ ٚإ ٢ٔ ٝأ ٌٗ اِبـ َِٟٛا عـ٢ً آٜيـ١ٕ َسـ  ُ٘ــٝنـ ََِشُــَٜـ ٍُـــِسبا٤َ  ٛ
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طزاتـــــــإؿَعــــــــــــاْٞ 
َعٓاٖا يه١ًُا َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

قكطت×زاَت ٚاغتُطت  طايتأغبٌ ٚ أِغب١ًُٚغُبٌ  ططٜل ز غبٌٝ قسٜل )ز( ٜأٔخ٤١٬ ُٚخ١٬ٕ خًٌٝ
اَتس عُطٙطايت غ٬َت٘ زعا٤ بؿكس ا٭ب ٫ أبا يهِ أضدٛٙ ٚأْؿسٙ آًَ٘

ٖٜٓو َٝ  )ز( آ٫ت ٚآٍ أزا٠ آي١ سهِ , قه٢ قٓسض أدسى , ٚأقازؾو ٝأئؿ
َعتسي١ × ب ٚسسباٚاتُسُس (ز)َا١ً٥  سسبا٤ .ٚاقع ٚسازخ  َؿعٍٛ ِ بوَٗت ×َٓكطف عٓو َؿػٍٛ

 ايٓعـ , ايتابٛت آي١ سسبا٤ ْاَث٢ٝأإ٢ْاخ ٚ  (ز)نٌ إْػإ ابٔ أْج٢ اَػهٛااؾػًٛا ,×  اتطنٛا خًٛا
ايؿطح

ََِؿـُػٍٛ ٫ أْؿعـو  ي٘: ٍ ٚقا ٘,اْكطف عٓايص٣ نإ ٜأٌَ ؾٝ٘ ايٓكط٠ ٚإػاعس٠ مل هسٙ ؾكس ست٢ ايكسٜل ٚاـًٌٝ إكطب  -  .إْٞ عٜٓو 
ثِ ٜؿٝل ايؿاعط ٜٚعٛز يطؾسٙ ًٜٚٛب َٔ أقسقا٥٘ إٔ ٜبتعسٚا عٓ٘ ٜٚذلنٛٙ ٚؾأْ٘ قا٬٥: ٫ سادـ١ ٍ بهـِ , ٜٚػتػـًِ يكهـا٤ اهلل ;      -

 ٭ْ٘ ٫ َؿط َٓ٘ ٚقسض اهلل ٫ ّٓع٘ أسس .
.ؾإٛت ْٗا١ٜ نٌ س٢.ّٛتٛف ؾهٌ إْػإ َُٗا طاٍ عُطٙ غ -

١ٝ ُايــــاؾ ُشــــــات ايؿٓٝـــ١ ٚ ايً   


ٌٗ َخـً ٍَ ٝنــ ُ٘ــــــٚقــا َُــًٝ ُِٓت آ ٌٍ ٝنـ ٝ   ِٓ ٖٜٓو إْٚـٞ َعـ َٝ ٍُــــ٫ ٝأٞيـؿ ََـِؿػــٛ ـٜو 
( ايبٝت)ً٘ٚػػِٝ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚ غط ْاشلااْكطاف ايٓاؽ عٓ٘ قؿ١ ٢ٖٚ ٜأؽ ايؿاعط ٚ  عٔ(نٓا١ٜ )ن
)ٍٛاإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبٟا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  ُاٍاؾٚغط اـص٫ٕ ٚعسّ ايٓكط٠ , قؿ١ ٢ٖٚ عٔ (نٓا١ٜ):  )إْٞ عٓو َؿػ :
بايتهاز . ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ ٜٛنض إع٢ٓ :طبام َؿػٍٛ(  -ٝٓو ؿ)أي 
ْهط٠ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  (خًٌٝ) -, ؽًٛا عٓ٘ تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٚنجط٠ َٔ   ًٌٝ(ـــــــــــــــ)نٌ خ :. 
َأقسقا٥٘ .تٛسٞ عػطت٘ ٚخٝب١ أًَ٘  اعذلان١ٝ ي٬سذلاؽ ٚ اؾ١ًُ  ً٘ (ــــــــــــ) نٓت آ
(َٝ  أغًٛب َ٪نس بايٕٓٛ . (ٖٜٓوــــــــــــ٫ ٝأئؿ
(ََؿػـ ٍُإ٢ْٓٞ َعٜٓو  ( َؿػٍٛ( ع٢ً خدل إ٢ْ )عٓو( بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ )ٛب قكطأغً. ٖٚٛ ) ٖٚٛ تعًٌٝ ٕا قبً٘أغًٛب َ٪نس بإٕ  (ٛ

 يًتٛنٝس ٚايتدكٝل.            
)ً٘غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ قؿ١ ٢ٖٚ ايهٝل ايؿسٜس  ٚايػهبعٔ  : (نٓا١ٜ) : )ايبٝت ن ٚ.

ُِ ـًٝٔٞ ٫ٜ أبـــاٜيـٜؾـٝكـًُٞت َخـًُّٛا َغـب    ٌٗ َـا ٜقـ  ٝه ََٞؿعــٜؾـٝه  ُٔ ٍُـــٖسَض ايـٖطِســُ ٛ
ٓغط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ. َٛقٛف  ٖٚٛ اهلل عع ٚدٌ عٔ  (:نٓا١ٜ):  ٔ(ـــــــــــ)ايط ٚ 

  .ٗ ض١ٓ اهلل  ايؿاعط تٛسٞ بُٛع قٝػ١ َبايػ١ٚ   
:)ٍُ ََؿعـــــٛ  ُٔ ٜٓ ٌٗ َا ٜقٖسَض ايَط ٚ غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘قؿ١ ٢ٖٚ اإلّإ بايكها٤ ٚايكسض عٔ  (: نٓا١ٜ) )ٜؾٝه
(ٜؾٝكـًُت:)ٕا قبً٘ ْتٝذ١ٚايبٝت  .يًذلتٝب ٚايتعكٝب ٚايػطع١  ايؿا٤ . 
(ًٞٝخًٛا غب:) ٚإٚٗاض ايهٝل ٚايػهب َِٓٗ. ا٫يتُاؽغطن٘  أَط ْٛع٘ إْؿا٢٥أغًٛب 
(ُِ عًِٝٗ . ايسعا٤يؿٛا إْؿا٢٥ َع٢ٓ غطن٘  خدل٣أغًٛب (:٫ ٜأبا ٜيٝه
:)ٍُ ََؿعـــــٛ  ُٔ ٜٓ ٌٗ َا ٜقٖسَض ايَط  ايؿاعط بايكها٤ ٚايكسض.ٖٚٛ تعًٌٝ ٕا قبً٘ . س٢ بإّإٚتٛيًتكطٜط ٚهط٣ فط٣ اؿه١ُ  خدل٣ أغًٛب)ٜؾٝه

 .يًعُّٛ ٚايؿٍُٛاغِ َٛقٍٛ  (َا  )ًتعًٌٝ , ٚ يتصٌٜٝ يإطٓاب باٖٚٛ                    
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ََُت     ِٕ طاٜيِت َغ٬ َِْج٢ ٚإ ٢ٔ ٝأ ٌٗ اِبـ َِٟٛا   ُ٘ــٝنـ ََِشُــعـ٢ً آٜيـ١ٕ َسـَٜـ ٍُـــِسبا٤َ  ٛ
)... إٔ إٛت ٫ َٗطب َٓ٘ ٖٚٞ سه١ُ غاقٗا ايؿاعط يًتٛنٝس.قؿ١  ٢ٖٚ عٔ  (:نٓا١ٜ): )نٌ ابٔ أْج٢ 
اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  . غط ْاشلا.ٚ اإلْػإ َٛقٛف ٖٚٛعٔ  (:نٓا١ٜ): ٢(ــــــــــــ)ابٔ أْج
(ــــآي١ س)غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ (ٓعـاياـؿب١ ايت٢ وٌُ عًٝٗا إٝت )عٔ َٛقٛف ٖٚٛ (:نٓا١ٜ): سبا٤ ٚ
( ٘قٍُٛ  ,غ٬َت:) .)عذلان١ٝ يًتٛنٝضا١ًُ٫ باؾ)إطٓاب(:  :)إٕ طايت غ٬َت٘( ٜٛنض إع٢ٓ ٚ ٜدلظٙ ٜٚ٪نسٙ بايتهاز . )طبام.
َٜٛ(اــــــــــــــ : ) تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ .ْهط٠ 
:)ٍُٛيًتدكٝل ٚايتٛنٝس (قٍُٛ)ع٢ً اـدل(َٜٛا , ع٢ً آي١ سسبا٤)ٚغًٝت٘ تكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ (: أغًٛب قكط))ع٢ً آي١ سسبا٤ ق .

ايؿهط٠ ا٭خرل٠ )ضدا٤ ٚ َسح يًطغٍٛ  (    
ِْـٔبـ٦ِ ٕٖ َضُغــٝأ َِٚعــُت أ ٍَ اهلٔل ٜأ َُــٞؿَعـٚاي  َسْٞ ـٛ ََٞأ ٢ٍ اهلٔل  َِٓس َضُغٛ ٍُــــُٛ َعـ ٛ

َٖـساٜى ايـصٟ ٜأِع  ٬ِٟٗ ََٛاعٝ  ١   ـٛاٜى ْأؾــََ ٢ٕ ؾـٝٗا  ٌُـــ٠ٜ َٚتٝؿكٝــاٞيـٝكِطآ
ِِـ٫ َتٞأُخَصْٚٞ ٔبـٜأٞق ُٛؾا٠ ٜٚيـ ٢ٍ ايـ ْٔـِب ٜٚقـِس ٜنـُجَطِت ع  ٛا ٌُـين ا٭قاٜٚـٝأِش

ٍَ ي ٕٖ ايـٖطُغٛ ُٜـِػَتـإ ٖٓ     ٘ٔ ــٔب ها٤ُــٓــٛض  َٗ ََـِػـَُ ِٔ ُغـٝٛٔف اهلٔل  َٔ ٍُـًٝــــــْس  ٛ

ؿطزاتـــــــــُـايَعــــــاْٞ 
َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

)ّ( ايٛاؾٕٞٛ ايُٓاَ ايٛؾا٠ أنًو×أضؾسى ٖساى دًٗت× أخدلت  أْب٦ت
أسػٔ× أدطّ  أشْبْٛاؾٌ ()ز,ٖب١  ْع١ُ ع١ٝٛ ْاؾ١ً ٢ْٚعس× ٢ْٚتٛعس ٢ْٖسز ٢ْٚعسأ

ا٫ْتكاّ × ػُاحتايايكؿض , ايعؿٛ
ٔعؿا٤ْ , ٚأِعؿا٤ْ ٚايعكاب )ز(

ا٫زعا٤ات ٚايؿا٥عات )ّ(  ا٭قاٌٜٚ ,ْكا٥ض )ّ( َٛع١ٛعدل َٛاعٜٝ
 ا٭قٛاٍ

  غٝـ  َٓػٛب إٍ اشلٓس َٗٓس إْاٍ, غُٛض×تٛنٝض تؿكٌٝ ٦َٝٛؽ َٓ٘ ×  َطدٛ َأٍَٛ
ََُٗ َػًٍٛ تهاؾ٦ين× ٚتعاقب٢ٓ  ٫ ؼاغبين ٫ تأخصْٞ ٚتػطعتعذٌ ×, تطؾل  ٌُٗ ٬َٗ َػُس× َطؾٛع  طؿ

 

ؾــــــــطح ا٭بٝات    
 

 ؾأْا بط٤ٟ َٔ ٖصٙ ايتِٗ ضغِ نجطتٗا .بٝٓٓا  ٛقٝع١ؾ٬ تعاقبين به٬ّ ايٛؾا٠ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ اي  -
   عؿٛ.يًتػاَض ٚاي أٌٖؾٗٛ  .يتػاَض َطدٛ عٓس ضغٍٛ اهللٖسض زَٞ , يهٓين أعًِ إٔ ايعؿٛ ٚاأأخدلت إٔ ضغٍٛ اهلل تٛعسْٞ  ٚقس  -
٘        ؾطؾكا ب٢ ٜا ضغٍٛ اهلل , ٫ٚ تتعذٌ ؾ٢ اؿهِ ع٢ًَٓ ٫ٚ تعـاقب٢ٓ بهـ٬ّ ايٛؾـا٠ ,    - َـٔ  ٜـا َـٔ أعٛـاى اهلل ايكـطإٓ ايهـطِٜ َٚـا ؾٝـ

 ٚتٛنٝض . َٛاعٜ ٚتؿكٌٝ
ػٝـ ايغً٘ اهلل إٍ ايٓاؽ يٝٗتسٚا ب٘ ٖٚٛ أض ايص٣ ٜه٧ ًُٚات ايسْٝا  ٓٛضايبأْ٘  ّسح نعب ضغٍٛ اهلل ثِ  -

 . ايبتاض ايص٣ ٜكه٢ ب٘ اهلل ع٢ً نٌ أيٛإ ايؿطى 
 ١ٝاؾُاي ايًـُشـــــات  ايؿٓٝـ١ ٚ    



ِْـٔبـ٦ِ أ      ٕٖ َضُغــُ َِٚعــُت أ ٍَ اهلٔل ٜأ َُــَعٞؿـٚاي  ـَسْٞ ـٛ ََٞأ ٢ٍ اهلٔل  َِٓس َضُغٛ ٍُــــُٛ َعـ ٛ
عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ض١ٓ ايطغٍٛ )نٓا١ٜ(. :(َأٍَٛ ) ايعؿٛ عٓس ضغٍٛ اهلل ٘غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ ٚسػٔ أخ٬ق ٚ
) ٛبايتهاز ٪نسٖٜٚ ٜٙدلظ (. ٜٛنض إع٢ٓ ٚامــــطب) : ) أٚعسْٞ , ايعؿ ٘.  
نطاٖٝت٘ ٚنٝك٘ َٔ ايؿاعٌ ٚيًٓبأ. ع٢ً  ٜٚسٍؾٝ٘ إهاظ عصف ايؿاعٌ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ايؿعٌ َبين يًُذٍٗٛ : ت (ـــــــــــ) أْب٦
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: ) أغًٛب َ٪نس بإٔ  ) إٔ ضغٍٛ اهلل. 
 َأٍَٛ(ع٢ً اـدل  (عٓس ضغٍٛ اهلل )بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ يًتٛنٝس , ٚؾٝٗا أغًٛب قكط  تصٌٜٝإطٓاب باي:  (َأٍَٛ) ايعؿٛ عٓس ضغٍٛ اهلل(

 .يًتدكٝل ٚايتٛنٝس    
) بايطغاي١ ٚايٓب٠ٛ . ع٢ً اعذلاؾ٘ يًطغٍٛٚايتأنٝس  : تهطاضٖا يًتعِٛٝ )ضغٍٛ اهلل 
)ٕاهلل غبشاْ٘ ٚ تعاٍ ٚ غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ َٛقٛف ٖٚٛ عٔ  (نٓا١ٜ):  )ايصٟ أعٛاى ْاؾ١ً ايكطآ 
(ؾ٢ ايبٝت:) (ايتؿات)  َٔ ٌأعٛاى( –ٖساى  –ؾ٢ )٬َٗ  إٍ نُرل إداطب )أٚعس٢ْ(ؾ٢ ايبٝت ايػابل  نُرل ايػا٥ب َع ايطغٍٛ سٝح اْتك

 .دصب ا٫تٓباٙايصٖٔ ٚ يتشطٜو   
٢ٕ ؾـٝٗا  ١   ـٛاٜى ْأؾــَٖـساٜى ايـصٟ ٜأِع    ٌُـــ٠ٜ َٚتٝؿكٝــََٛاعٝ اٞيـٝكِطآ

(َٗ٬ـــــــــــــــــــــــ)  :ٞايسعا٤ ٚايطدا٤. ٚ ا٫غتعٛافغطن٘  طـــــــــــــأَْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥  
(ٖساىـــــــــــــــــــــ ):(أغًٛب خدلٟ يؿٛا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ:)  ْهط٠ يًتعِٛٝ:  )ْاؾ١ً( -. غطن٘ ايسعا٤.
(ٝٚتؿكٌٝــَٛاع ٜ )َٛاعٜٝ يًهجط٠ . ُعــــــــــٚدًتعِٛٝ ٚايعٛـ يًتٜٓٛع ي ْهط٠
( ٞٓٓ ٚ غط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ  (:عٔ قؿ١ ٢ٖٚ نجط٠ ا٫زعا٤ات ٚايؿا٥عات نٓا١ٜ:)(  قاٌٜٚا٭َٜٚيٛ ٜنُجَطت َع
(ْٞٓصــــــــــــــ٫ تأخ)  :(ٞأغًٛب إْؿا٥:)  ٘ايسعا٤ ٚايطدا٤. ٚ  تعٛاف ٚايتٛغٌا٫غغطن٘  ٢ْْٗٛع
(ا٠ــــــٛاٍ ايٛؾــــــأق) : ايٛؾا٠ا٭قٛاٍ ٚ بهجط٠  تٛسٞي ْع .
(ا٠ــــــــــــــــــــــايٛؾ : )يٝسؾع ايتِٗ عٔ ْؿػ٘ بايهصب  تٛس٢.                                            (مل أشْب)  : ٕ٘ٝا قبً٘ تعًٌٝؾ .
 (اٌٜٚــــــــــــــــــــأق: ) يًتشكرل ْٚهط٠ يًهجط٠ُع ــــــــــــــد. 
)ٌٜٚا٭قا ٞٓٓ َٜٚيٛ ٜنُجَطت َع  يًتٛنٝس ٚايتدكٝل . )ا٭قاٌٜٚ(ع٢ً ايؿاعٌ  )ع٢ٓ(بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ )أغًٛب قكط(:  :)
( ٓٛض) إٕ ايطغٍٛ ي ٔ٘   ٜٚٛس٢ بع١ُٛ ايطغٍٛ ب٘ , ٚغط اؾُاٍ ايتٛنٝض ٫ٖتسا٤يٓٛض ؾ٢ ابا ؾب٘ ايطغٍٛ فٌُ(:تؿبٝ٘ )  ُٜػَتها٤ُ ٔب

ٚؾهً٘ ع٢ً ايٓاؽ أْعٌ .   
 ٍٛؾب٘ ايطغٍٛ (:تؿبٝ٘ بًٝؼ) (:َٗٓس)إٕ ايطغ   بايك٠ٛ ٚايػًٛإ ٜٛس0ٚٞبايػٝـ إػًٍٛ غط اؾُاٍ ايتٛنٝض.
(٤ بٜ٘ػتها:)(نٓا١ٜ:)  ٔؾس٠ ْاٍ ايطغٍٛ قؿ١ ٢ٖٚ ع  ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ . ٚغط

 عصف ايؿاعٌ يًؿٍُٛ ٚ ايعُّٛ . إهـــــــــــاظٚؾٝٗا ٚزلٛ ضغايت٘.  بع١ُٛ ايٓيب  تٛسٞٚ                   
 (غٝٛف اهلل  ) :(نٓا١ٜ:) ٔغط ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  . ضداٍ اهلل ٚ أْبٝا٥َ٘ٛقٛف ِٖٚ ع ٚ , 
( غٝٛف)  :)سٝح قٛض ا٭ْبٝا٤ ٚإكًشٌ بايػٝٛف , ثِ سصف إؿب٘ ٚقطح بإؿب٘ ب٘ , يًتٛنٝض, ٚتٛس٢ بأثط ا٭ْبٝا٤ :)اغتعاض٠ تكطو١ٝ

 ٚإكًشٌ ؾ٢ قاضب١ ايؿػاز ٚايه٬ٍ  .   
ايعـــــــــاّ ع٢ً ايٓـــــل  عًٝلـــــايت   

١ ايٓل:ــــــــــ٦بٝ  
ٚاإلغ٬ّ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ,  ٜٓت٢ُ ٖصا ايٓل إٍ عكط قسض اإلغ٬ّ , ٖٚٛ ٜ٪نس شيو ايكطاع ايص٣ سسخ بٌ ايؿاعط َٔ ْاس١ٝ ٚبٌ ايطغٍٛ -

غتٛاع نعب بٗصٙ ايككٝس٠ إٔ ٜٓذٛ َٔ َٛت قكل بعس إ أغا٤ إٍ ايسٜٔ اؾسٜس .سٝح ا
ًِ ! :ـــــــــــــٌٖ تع

نعب بٔ ظٖرل َٔ ايؿعطا٤ إدهطٌَ أ٣ ايصٜٔ عاؾٛا ؾ٢ ظٌَٓ أٚ عكطٜٔ ُٖا اؾا٢ًٖ ٚاإلغ٢َ٬. -1
 زت٘ .سٌ عؿا عٓ٘ خًع عًٝ٘ بط قكٝس٠ نعب تػ٢ُ بايدلز٠ :٭ٕ ايطغٍٛ  -2
 ٖصٙ ايككٝس٠ عاضنٗا ايؿعطا٤ ٚع٢ٓ بٗا إػتؿطقٕٛ . -3
نعب ٖٛ ابٔ ظٖرل بٔ أب٢ غ٢ًُ ايص٣ ْؿأ ؾ٢ ب١٦ٝ نًٗا ؾعطا٤ ؾهإ يصيو أندل ا٭ثط ؾ٢ ؾاعطٜت٘ . -4
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 خكا٥ل أغًٛب نعب بٔ ظٖرل :   
تٓٛع ا٭غايٝب بٌ اـدل ٚاإلْؿا٤  يتشطٜو ايصٖٔ ٚتؿٜٛل ايػاَع أٚ ايكاض٨ . -2                                                 غطاب١ ا٭يؿاٚ َع دٛز٠ ايٛقـ -1
ق١ً احملػٓات ايبسٜع١ٝ .  - 4            ق١ً ايكٛض اـٝاي١ٝ ؿاد١ إٛقـ إٍ اإلقٓاع . -3
.ٚنٛح إٛغٝك٢ ٗ ٚسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ ) عط ايبػٝ٘ (  -5

 ؾدك١ٝ ايؿاعط : ٬ََض
شٚ َٖٛب١ َتُٝع٠ . -                                                   ٟٛ ايؿعٛض بع١ُٛ اإلغ٬ّ ٚع١ُٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .َ٪َٔ ق -
 أثط ايب١٦ٝ ٗ ايٓل :    

:  نإ ايؿاعط كهطَا ٚيصيو تأثط باؾا١ًٖٝ ٚاإلغ٬ّ نُا ًٜٞ
اغتدساّ ايػٝـ اشلٓسٟ ٗ اؿطب . -                           ا١ًٖٝ ٚاإلغ٬ّ.ايبس٤ بايػعٍ تأثطا باؾاًٌٖٝ ؾكس عاقط اؾ -
اغتدساّ ايٓٛم ؾ٢ ايػؿط ٚايذلساٍ . -                             ايكٛض َٓتعع١ َٔ ايب١٦ٝ َجٌ اغتدساّ إٗٓس ٚٚقـ ايٓاق١. -
 ل :ــــــطض ايٓــغ    

.١ًٝ إلضنا٤ َٔ ٜعتصض إيٝ٘ ست٢ ٜهػب عٛؿ٘ ٚضناٙ ا٫عتصاض ٚإسح ٖٚٛ هعٌ إسح ٚغ  -
 " اـٛف ٚايطدا٤ ٚاإلعذاب بايٓيب "   -:  ؿ١ ايؿاعطـــعاط   
١ُٖٝ بسأ )نعب( قكٝست٘ بايػعٍ ايكٓاعٞ ع٢ً عاز٠ ايؿعطا٤ ٗ شيو ايعكط ُٗٝسٟا يًُسح ٚقس ناْٛا ٜبس٤ٕٚ بايػعٍ ٫ضتباط٘ عٝا٠ ايباز١ٜ ٚأ -

٭ْ٘ نإٛغٝك٢ اييت ُٗس يإلْؿاز غٛا٤ ٗ ايٛقـ أٚ إسح أٚ ست٢ ٗ ايطثا٤ .إطأ٠ عٓس ايعطب ٚ
ايـٛادـــــــب ايـُــــــــــــٓعيٞ    

: اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا ًٜٞ :  2ؽ
عكط قسض اإلغ٬ّ(    –ايعكط ا٭َٟٛ  –ٖصا ايٓل ٜٓتُٞ إٍ )ايعكط اؾاًٖٞ  – 1
َٞ(  –ؾاط١ُ  –سبٝب١ نعب ازلٗا )غعاز  – 3                                                      كهطّ( عاف ايعكطٜٔ –إغ٬َٞ  –نعب ؾاعط )داًٖٞ  – 2
بايٓٗط(  –بايٓٛض  –) بايبشط  -   -ؾب٘ نعب ايطغٍٛ  – 5                     َكس١َ ٔط١ٜ( –ببها٤ ا٭ط٬ٍ  –بسأ نعب قكٝست٘ )بايػعٍ ايكٓاعٞ  – 4

ََِػ َُٜبًُٔٓػـــٗاــــِت ُغعـــأ ٌُـــإ٫ٜٓ ائعت                                  اُز ٔبأِضٍض ٫  ٕٜطأغٝـــ َٓٓذٝباُت ا  اُم اي
َُٜبًَٔٓػ  ِٔ ٢ٔ  إِضق                                   ــــــــَط٠٠ــٗا إ١٫ ٝغصأؾـــــــٜٚي ِٜ ٌُــشلا َع٢ًٜ ا٭ ٍْ ٚ َتِبػٝـــ ا

ُٛؾا٠ٝ ٜظِٓػٜ ِٛٝيـَبـَع٢ اي َْٓ                     ُِـُٗـِٝٗا ٜٚق ٍُـِكـ٢ََُ ٜيُـَٔ أبٞ ُغًـِا بـو ٜـإ تٛ
َا َطازف ) ايعتام ( َٚؿطز ) ايٛؾا٠ ( َٚهاز ) إضقاٍ ( ! -1
 َٔ ايٛاؾٞ ! َٚا ع٬قتِٗ بايطغٍٛ ٚنعب ! -2
ات إطأغٌٝ" !ع٬ّ ٜسٍ قٍٛ ايؿاعط " ٫ ٜبًػٗا إ٫ ائعتام ايٓذٝب -3
ٜا ابٔ ُغ٢ًُ (  !    -َا ْٛع ا٭غًٛب ٗ ) إْو ٕكتٍٛ     -4
 َٔ ا٭بٝات اغتدطز  -5
 أغًٛب قكط . ٚبٌ غطن٘. ــ      
                 ــ يْٛا بٝاْٝا ٚ بٌ ْٛع٘ ٚ غط ْاي٘ .     

ٍَ ٝن            ُ٘ـــٌُٓ َخٚقا ًَُٝـــــــــ ُِٓت آ ٌٍ ٝن ًٝ  ٍُ ََِؿػـــٛ ِٜٓو  َٜٓٓو إْٔٓٞ َع َٝ ٫ ٝأٞئؿ
  ُِ ٍُ  ٜؾٝكًُٞت َخًٝٓٛا َغبًٝٔٞ ٫ٜ أباٜيٝهــــــ ََٞؿعـــٛ  ُٔ ٌُٓ َا ٜقسََٓض ايطَِٓسُ ٜؾٝه
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   ُ٘ ََُت ِٕ طاٜيِت َغ٬ َِْج٢ ٚإ ٢ٔ ٝأ ٌُٓ اِب َِٟٛا ع٢ً آٜي١ٕ َسِسب  ٝن ٍَُٜ ََِشُــٛ ا٤َ 
َع٢ٓ) خًٛا( ْٚع ) غبًٝٞ( َٚهاز )خًٌٝ ( ! -1
 َٚا ايص٣ أنس عًٝ٘ ! َا َٛقـ ا٭قسقا٤ َٔ نعب ! -2
 نعب َ٪َٔ بايكها٤ ٚايكسض .سسز ايبٝت ايساٍ ع٢ً شيو ٚاؾطس٘. -3
)ع٢ً آٜي١ سسبا٤ قٍُٛ (  ! قٍٛ ايؿاعط:ؾ٢  َا اؾُاٍ -4
 !ايب٬غ٢  غطنَ٘ا ٚ )٫ أبا يهِ( َا ْٛع ا٭غًٛب ! -5
 ٚأغًٛبا َ٪نسا( . –أغًٛب قكط  –ٖات َٔ ا٭بٝات )قػٓا بسٜعٝا  -6
 مب تؿػط :  :5ؽ
 ٚعٝس ايطغٍٛ يهعب ثِ عؿٛٙ عٓ٘ ! -2   اعتصاض نعب عُا سسخ َٓ٘ !  -1
ّٓع ٚيسٙ َٔ قٍٛ ايؿعط . -أبٛ نعب  -عًٌ : نإ ظٖرل  -4  عًٌ : تػ٢ُ قكٝس٠ نعب ايدلز٠ . -3
 َا ٬ََض ؾدك١ٝ نعب بٔ ظٖرل ! -6   ا أثط ايب١٦ٝ ٗ ايككٝس٠ !َ -5

 َٔ طٛس٠ األْعاّ ( 152،  151قشإٓ نشِٜ اآلٜتإ )                        

ٗٝس ــــــــــــُـتايـ     
َٔ  ٜشطِ ايكشإٓ يًٓاغ يف ٖزٙ اآلٜات َعامل طشٜل ايؿط١ًٝ َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜتخًٛا ب٘ يف طًٛنِٗ ٚأخالقِٗ،

استؿاع عٔ ايذْاٜا ٚايٓكا٥ص ، ؾال ٜهاد ٜهٕٛ ٖٓاى جاْب َٔ جٛاْب احلٝا٠ االجتُاع١ٝ ،إال ٚضع ؾٝ٘ اإلطالّ 

 َٔ ايظٓٔ ٚايكٛاْني َا ٜهؿٌ يًٓاغ حٝا٠ َظتك١ُٝ ٔقٛاَٗا احلل ٚايعذاي١ 

 ٚايٓص ايكشآ٢ْ ٜربص يٓا بعض ٖزٙ ايظٓٔ ٚايكٛاْني االجتُاع١ٝ ايؿشد١ٜ ٚاجلُاع١ٝ .

طآْٞــــــــــكـل ايـــــٓـاي  
قاٍ اهلل تعاٍ : 

{   ٫َٜٚ ٢ٔ إ٢ِسَػـاْٟا  ِٜ َٛأيَس َٚٔباٞي ٦ِٟٝا  ٘ٔ َؾ ِِ ٜأ٫َّ ُتِؿط٢ٝنٛٞا ٔب ِٝٝه ِِ َعًٜ َّ َضٗبٝه ََا َسٖط  ٌُ ِٛٞا ٜأِت ٌِ َتَعاٜي ٫َٜٚ        ٝق  ِِ ُٖ ٜٖـا َٚإ٢  ِِ َْـِطُظٝقٝه  ُٔ ِْٖشـ َِـ٬ٍٜم  ِٔ إ َٚـ ٫َِٜٚزٝنـِ  َتٞكُتًٝـٛٞا ٜأ
ُ٘ إ٫٢َّ ٔباٞيَشٚل َشَت َّ اي١ً ٖٓٞؿَؼ ائَّتٞ َسٖط ٫َٜٚ َتٞكُتًٝٛٞا اي  َٔ ٜٛ ََا َب َٚ َٗا  ِٓ َٔ ََٗط  ٜٚ ََا  ـَ  َٛأس َٕٞكَطُبٛٞا اٞيٜؿ ِِ َتِعٔكًٝٛ ٘ٔ ٜيَعًَّٝه ِِ ٔب َٖٚقاٝن  ِِ ٍَ  {151}ٔيٝه ََا ٫َٜٚ َتٞكَطُبٛٞا 

َِٜبًٝ ُٔ َسٖت٢  َٞ ٜأِسَػ ٖٔ ٢ِ إ٫٢َّ ٔبائَّتٞ  َٝٔتٝ ِِ ٜؾاِعٔسٝياٞي َٚإ٢َشا ٝقًُٞت َٗا  ُِٚغَع َْٞؿػٟا إ٫٢َّ  ـُ  ُْٜهًِّ  ٫ٜ ٔ٘ َٕ ٔباٞئكِػ َُٔٝعا َٚاٞي  ٌَ ِٝ ِٚٝؾٛٞا اٞيٜه َٜٚأ  ُٙ َٕ َشا ٝقِطَبـ٢    َؼ ٜأُؾٖس ِٛ ٜنـا َٜٚيـ ٛٞا 
َٕ ِِ َتَصنَُّطٚ ٘ٔ ٜيَعًَّٝه َٖٚقاٝنِ ٔب  ِِ ِٚٝؾٛٞا َشٔيٝه ٘ٔ ٜأ ِٗٔس اي١ً {152}َٚٔبَع

 ؿطزاتــــــــُـايَعـــــــاْٞ 
َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
ٜكٌ ٜبًؼػتٓبٛا ×ا تكذلؾٛا ٚتطتهبٛ تكطبٛا أخدلِٖ ٜا قُس قٌ

ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ قٛت٘ أؾسٙ )ّ( ايؿاسؿ١ايػ٧ ايكبٝض  ايؿٛاسـ أقبًٛاًِٖٚ  تعايٛا
 أْككٛا × أُٛا أٚؾٛا خؿٞ َجٌ ايعْا ٚايػطق١ بٛٔ أقطأ  ٚأقل , ٚأغطز أتٌ
 )ز( ايهٍٝٛإهٝاٍ  ايهٌٝ ٛقاٜا اـُؼإؾاض٠ إٍ اي شيهِ أسٌ× َٓع سطّ
 قػاٙ ا٭ (ز)ايكـَػ٘  ٚايًِٛ  ×ايعسٍ  ائكػ٘ أَطنِ ٚأيعَهِ ٚقانِ   إٔ إؿػط٠ ٚ ٫ ايٓا١ٖٝ أ٫

ًْعّ ٚ مٌُ ْهًـ ؾتؿُٕٗٛتتسبطٕٚ  تعكًٕٛتٛسسٚا ×تعبسٚا َع٘ غرلٙ  تؿطنٛا
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طاقتٗا ٚقسضتٗا ُٚغعٗاٜتا٢َ ,أٜتاّ ,ٜت١ُ(ز)َٔ ؾكس ا٭بايٝتِٝ عكٛم ٚدشٛز×بطا ٚقٝا١ْ ٚسؿٛااْاإسػ
 أٟ َا ٜٓؿع٘ ُٜٚٓٝ٘أسػٔايت٢ ٢ٖ  غ٢ٓ ٚثطا٤ ×  ؾكط إ٬َم

آلٜات ايهط١ّ اؾـــــطح   
صقِٗ اهلل ، ٚقتًٛا أٚالدِٖ ٚنٌ هلؤال٤ املؼشنني ايزٜٔ أػشنٛا ٚعبذٚا غري اهلل ، ٚحشَٛا َا س -قٌ ٜا ذلُذ  -

ٚأقبًٛا : أقص عًٝهِ ٚأخربنِ مبا حشّ  ) قٌ ( هلِ ) تعايٛا ( أٟ : ريو ؾعًٛٙ بآسا٥ِٗ ٚتظٌٜٛ ايؼٝاطني هلِ ، 

ال ظٓا ، بٌ ٚحٝا َٓ٘ ٚأَشا َٔ عٓذٙ ) أال تؼشنٛا ب٘ ػ٦ٝا ( ٚهلزا قاٍ يف آخش اآل١ٜ : ) ، سبهِ عًٝهِ حكا 

تعكًٕٛ ( أٟ : ٖزا َا ٚصانِ ب٘ يعًهِ تعكًٕٛ عٓ٘ أَشٙ ْٚٗٝ٘ . ريهِ ٚصانِ ب٘ يعًهِ

َٔ رلًٛقات٘ يف عبادت٘، بٌ  إٔ ال تؼشنٛا َع٘ ػ٦ّٝاهلِ: تعايٛا أتٌ َا حشّ سبهِ عًٝهِ:  - أٜٗا ايشطٍٛ -قٌ  -

بايرب  ٜٔٚإٔ حتظٓٛا إىل ايٛايذاصشؾٛا مجٝع أْٛاع ايعباد٠ ي٘ ٚحذٙ، ناخلٛف ٚايشجا٤ ٚايذعا٤، ٚغري ريو، 

َٔ ؾكش ٚاقع بهِ ي٦ال  أال تكتًٛا أٚالدنِ ايصػاس -مما ٚصانِ ب٘ سبهِ ٚٚايذعا٤ ٚحنٛ ريو َٔ اإلحظإ، 

ٚال تكشبٛا َا نإ تشِٖٚ جٝاعا يف حجٛسنِ ; ؾإْ٘ ٖٛ ايزٟ ٜشصقهِ ٚإٜاِٖ ; ؾإٕ اهلل ٜشصقهِ ٚإٜاِٖ، 

ِّانعًِ ايٓاغ َٔ نبري اآلثاّ ظاّٖشا اييت حشّ اهلل قتًٗا إال ٚال تكتًٛا ايٓؿع ، ٚايظشق١  نايضْا ، َٚا نإ خؿ

باحلل، ٚريو يف حاٍ ايكصاص َٔ ايكاتٌ أٚ ايض٢ْ بعذ اإلحصإ أٚ ايشد٠ عٔ اإلطالّ، ريهِ املزنٛس مما ْٗانِ 

 يتعكًٛا َا ؾٝ٘ اخلري ٚاملٓؿع١ يف،ٚقذ ٚصانِ بٗزٙ ايٛصاٜا ; اهلل عٓ٘، ٚعٗذ إيٝهِ باجتٓاب٘، ٚمما أَشنِ ب٘ 

.تشى َا ٢ْٗ عٓ٘ ٚؾعٌ َا أَش ب٘ ; ؾإٕ ريو مما تذسن٘ ايعكٍٛ ايصخٝخ١ بأد٢ْ تأٌَ

َِٓتٔؿع بٗا، حت٢ ٜصٌ إىل طٔ ايبًٛؽ ٜٚهٕٛ ساػّذا، ؾإرا  ايٝتِٝ َاٍ ٚال تكشبٛا  - َٜ إال باحلاٍ اييت تصًح بٗا أَٛاي٘ ٚ

٘ متاّ ايٛؾا٤. ٚإرا بزيتِ جٗذنِ ؾال حشج ايزٟ ٜهٕٛ ب ٚأٚؾٛا ايهٌٝ ٚايٛصٕ بايعذٍبًؼ ريو ؾظًُٛا إيٝ٘ َاي٘، 

دٕٚ ايعذٍع٢ً ٛا يف قٛيهِ احشصٚإرا قًتِ ؾعًٝهِ ؾُٝا قذ ٜهٕٛ َٔ ْكص، ال ْهًـ ْؿّظا إال ٚطعٗا. 

ٌَٝ عٔ احلل يف خرب أٚ ػٗاد٠ أٚ حهِ أٚ ػؿاع١، ٚيٛ نإ ايزٟ تعًل ب٘ ايكٍٛ را قشاب١ َٓهِ، ؾال متًٝٛا 

ُّ عًٝهِ َٔ األحهاّ، ٚصَّانِ ٗذ اهلل ب٘ إيٝهِٚأٚؾٛا مبا عَع٘ بػري حل،  َٔ االيتضاّ بؼشٜعت٘. ريهِ املتً

ب٘ سبهِ; سجا٤ إٔ تتزنشٚا عاقب١ أَشنِ . 

 ١ٝاؾُاي َٔ ايًُشـــــــــات ايؿ١ٝٓ ٚ    
) ا٫تٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا  ااشلْٚغط  عٔ قؿ١  ٢ٖٚ ع١ُٛ َها١ْ ايٛايسٜٔ ٚنطٚض٠ اإلسػإ إيُٝٗا  )نٓا١ٜ(::  ) ٚبايٛايسٜٔ إسػاْا

بايٛايسٜٔ إسػاْا .ٚأقٌ ايه٬ّ : ٚأٚق٢   ٚؾٝ٘ إهاظ عصف ايؿعٌ بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ .                   
)إل٬َم ٚايؿكط بٛسـ ىاؾْٛ٘ ٚسصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٢ َٔ يٛاظَ٘ ٖٚٛ قتٌقٛض ا)اغتعاض٠ َه١ٝٓ(. :  ) ٫ٚ تكتًٛا أ٫ٚزنِ  َٔ إ٬َم

 ْٛع٘ ْٗٞ غطن٘ ايتشطِٜ ٚايتشصٜط . , ٖٚٛ أغًٛب إْؿا٥ٞايتذػِٝ  اْاشلٚغط . ا٭٫ٚز                  
)  ِاإلهاظ ٚايسق١ ؾ٢  ْ٘ايٚغط )ايبٓات(  اؾع٤)ا٭٫ٚز( ٚأضاز  ايهٌٔ ايبٓات ع٬قت٘ ايه١ًٝ  سٝح أطًل ع )فاظ َطغٌ(:  )أ٫ٚزن

اختٝاض ايع٬ق١ .  
) عسّ ٖٚٛ يٛاظَ٘ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٢ َٔ ثِ   بؿ٤٢ َاز٣ ْبتعس عٓ٘ ؿٛاسـقٛض اي )اغتعاض٠ َه١ٝٓ(:  ) ٫ٚ تكطبٛا ايؿٛاسـ

 ايتذػِٝ ,  اْاشلٚغط .  ا٫قذلاب  
ا٫تٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘.  ٚغط اؾُاٍز عٓٗا ػٓب اآلثاّ ٚا٫بتعاقؿ١ ٢ٖٚ عٔ (:نٓا١ٜ)ٚؾٝٗا   
ٚاي٢ٗٓ عٔ ايكطب َٔ ايؿٛاسـ أبًؼ َٔ اي٢ٗٓ عٔ غطن٘ ايتشطِٜ ٚايتشصٜط . ْْٗٞٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٖٞٚٛ   
فطز ؾعًٗا ; ٭ْ٘ ٜتٓاٍٚ اي٢ٗٓ عٔ َكسَاتٗا ٚايٛغا٥ٌ إٛق١ً إيٝٗا .   

) اغتدساّ " َا " إلؾاز٠ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ .  ) َا ٚٗط ( -                                          .: ْعا يًهجط٠ , ٚايتٓٛع , ٚؾٝٗا ؼكرل ٚتٓؿرل  ) ايؿٛاسـ :
 () ا٫تٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ اْاشلٚغط  ض١ٓ اهلل بعبازٙعٔ قؿ١  ٢ٖٚ  : )نٓا١ٜ(: ٫ ْهًـ ْؿػا إ٫ ٚغعٗا

ّ . تصٌٜٝ ي٬سذلاؽ ٚايتأنٝس , ْٚؿػا ْهط٠ يًعُٖٛٛ إطٓاب بايٚ بايٓؿ٢ ٚا٫غتجٓا٤ يًتٛنٝس ٚايتدكٝل . ٖٚٛ أغًٛب قكط -   
: ) ٜٔٛٚكٜٛ٘ بايتهاز.ٙ ٜدلظ ٜٛنض إع٢ٓ ٚ (طبام) قػٔ بسٜعٞ ْٛع٘ ) ٚٗط , ٚب
اْاشلٚغط  ايٝتِٝ ٚساد١ ايٝتِٝ يًطعا١ٜ  َاٍ  نطٚض٠ سؿٜ  قؿ١ ٢ٖٚ  عٔ (نٓا١ٜ):  (٢ٖ أسػٔ ) ٫ تكطبٛا َاٍ ايٝتِٝ إ٫ باييت

غطن٘ ايتشطِٜ ٚايتشصٜط .  ْْٗٞٛع٘  ٖٚٛ أغًٛب إْؿا٥ٞا٫تٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘.                    
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 ايتدكٝليًتٛنٝس ٚبايٓؿ٢ ٚا٫غتجٓا٤  ٖٚٛ أغًٛب قكط  
) ٌا٭َط يًطغٍٛ يإليعاّ , ٚؾٝ٘ تعِٛٝ يكسض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .  ) قــ : 
) ؾُا ٜكٛي٘ اهلل َٔ ؾأْ٘ تٛسٞ با٫ضتؿاع ٚايػُٛ  ٚن١ًُ تعايٛاٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ َا بعسٙ , ٚاؿح أَط يًٓكض   أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ) تعايٛا

 إٔ ٜعًٛ باإلْػإ ٚؾأْ٘ .              
يًطغٍٛ .ن٬َا   ٖٚٛ ْتٝذ١ ي٘ ٖٚٛ ٜ٪نس إٔ ايكٍٛ َٔ ٚسٞ اهلل ٚيٝؼ  دٛاب ايًٛب:  ٌ (ــــــــــــ) أت 
) عٔ  ٚا٫بتسا٤ بايٓٗٞ ع٬قتٗا َا قبًٗا تؿػرل ٚتٛنٝض يًت٠ٚ٬ .. ْٚٛع٘ ْٗٞ غطن٘ ايتشطِٜ ٚايتشصٜط  أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ) أ٫ تؿطنٛا

ٖٛ َؿتاح باب اإلق٬ح نً٘ . ٠سٝاإلؾطاى ; ٭ٕ إق٬ح ايعك   
َ (ــــــــــــــٔ إَــــــ) يػبب ايكتٌ , ٚؾٝ٘ ػػٝس يًؿكط بؿ٤ٞ َازٟ ناؾ٘  تعًٌٝ:  ٬م
ٜا٫عذلاض ٚايتصٌٜٝ يًتٛنٝس , ٚع٬قتٗا َا قبًٗا تعًٌٝ يًٓٗٞ عٔ ايكتٌ ب إطٓاب : اِٖ () مٔ ْطظقهِ ٚإ
) ِٖٮبٓا٤يضظم ضظم اآلبا٤  ضظم اآلبا٤ إؾاض٠ إٍ إٔ  سّــــــــق:  ) مٔ ْطظقهِ ٚإٜا.  
صب ا٫ْتباٙ ٚتأنٝس إٔ ا٭َط نً٘ َٔ اهلل غبشاْ٘ . ؾكس ؼٍٛ َٔ نُرل ايػٝب١ ٗ سطّ إٍ ايتهًِ ؾ يتؿاتاؾٝٗا : ِ ـــــــــــ) مٔ ْطظقه
) ايؿٍُٛ .ايٓؿؼ دا٤ت َعطؾ١ يًعُّٛ ٚٚ .يتشصٜط غطن٘ ايتشطِٜ ٚاْٗٞ  ْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ :) ٫ٚ تكتًٛا ايٓؿؼ 

 ٝل ٖٚٛ أغًٛب قكط بايٓؿ٢ ٚا٫غتجٓا٤ يًتٛنٝس ٚايتدك                   
) ٕ٘ا َه٢ َٔ احملطَات , ٚايتعبرل ٜٛسٞ باإليعاّ , ٚقس دا٤ت ٚقانِ يبٝإ تأقٌ ٖصا ا٭َط ٗ ضؾل .  إْاٍ:  ) شيهِ ٚقانِ ب
ا .  إٔ ٜعكًٛ ٤اضدٚؾٝ٘  ختاّ ضا٥ع ٜ٪نس إٔ اضتهاب ٖصٙ احملطَات ٜٓعٍ قاسب٘ َٓعي١ َٔ ٫ ٜعكٌ . ٖٚٛ  تعًٌٝ ٕا قبً٘:  ًٕٛ (ــــ) يعًهِ تعك
تؿٝس بًٛؽ ايػا١ٜ , ٚتٛسٞ بايك٠ٛ ٚايطؾس  ًؼ أؾسٙ (ــ) ست٢ ٜب :
 ) ٘ايهٌٝ ٚإٝعإ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ .  ٚايعٛـ بٌيٓكض , غطن٘ اؿح ٚاأَط  ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ: ) ٚأٚؾٛا ايهٌٝ ٚإٝعإ بايكػ
ًٚؾٝٗا إهاظ عصف إؿعٍٛ ب٘ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  لايجبٛت ٚايتشكيًذلغٝب , ٚإشا تؿٝس  أغًٛب ؾطٙتِ ... (:ـ) ٚإشا ق , 
يٓكض غطن٘ اؿح ٚا أَط ْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ ٖٚٛ  , ْتٝذ١ ٕا قبًٗا:  سيٛا (ــــــــــ) ؾاع
 (طب٢ـــــــــشا ق )  ::)اظ ٚػػِٝ .ا٫تٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إه ٚغط اؾُاٍ ايٛايسٜٔ ٚا٭قاضب ٛف  ٖٚٛقَٛعٔ  )نٓا١ٜ
) أغًٛب قكط بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ع٢ً ايؿعٌ ي٬ٖتُاّ ب٘أغًٛب إْؿا٢٥ ْٛع٘ أَط غطن٘ اؿح ٚايٓكض . ٖٚٛ :  ) ٚبعٗس اهلل أٚؾٛا

 .ٚايتٓبٝ٘ عًٝ٘                    
) ٕٚختاّ ضا٥ع يآل١ٜ  , ٚقس ختُت بكٛي٘ " يعًهِ ٖٚٛ  تؿكٌٝ ٜؿٝس ايتٛنٝساي ْاٍ بعسباإل:  إطٓاب:  ) شيهِ ٚقانِ ب٘ يعًهِ تصنط

َٔ ا٭عُاٍ احملُٛز٠ ؾاؿح عًٝٗا تصنرل َا عطؾٛٙ بايؿٛط٠ ْٚػٛٙ بايؿ٠ٛٗ .  اايعطب ع٢ً أْٗ اتصنطٕٚ " ٭ٕ َا قبًٗا َٔ أَٛض ٜعطؾٗ       
ٌ( : ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا.  ) اتؿام ايؿٛاق 
( ) ٞٗٓز٫ي١ ع٢ً تٓٛع إعاْٞ ُٚاٜع ايكهاٜا اييت ٜتٓاٚشلا نٌ أغًٛب ايتٓٛع بٌ ا٭َط ٚاي : .

ايعـاّ ع٢ً ايٓــــل  ًٝلـــــــــــــــتعـاي  
 ألطًٛب ايكشإٓ : جلُاي١ٝ صا٥ص ااخلَٔ 

ْاٍ ايًؿٜ , ٚعُل إع٢ٓ  .  -1
. ٚايكهاٜا ايت٢ ٜتٓاٚشلات  إٛنٛعا ضغِ تٓٛعزق١ ايكٝاغ١ , ٚضٚع١ ايتعبرل  -2
. ع٢ً اخت٬ف ثكاؾتِٗ ٚبًساِْٗ  ٚتٛٛض عًَِٛٗ ٚانتؿاؾتِٗ ٚغع١ َساضنِٗكًض ٕداطب١ ايٓاؽ ت عٝحكٝاغ١ إعاْٞ ٜتُٝع ب -3
َع إع٢ٓ ٚغع١ ايس٫ي١  . با٫تػام إؿطزات  ُٝعت -4
 .  ٢ٓ ٚسطن١ ٚغهْٛا(نًُاتٗا )َعبٌ  ايهاًٌَتػام ا٫ت٬ظّ ٚباياؾ١ًُ ُٝعت  -5
تكٜٛط إعاْٞ اجملطز٠ ٗ قٛض٠ سػ١ٝ ًَُٛغ١ .اعتُس ع٢ً  -7                                        .  ٝٗا ضغِ قكطٖاض٠ َعاْاػعبايتعبرلات ُٝعت  -6
َاتٗا ٚايٛغا٥ٌ إٛق١ً إيٝٗا ٭ْ٘ ٜتٓاٍٚ اي٢ٗٓ عٔ َكس اي٢ٗٓ عٔ ايكطب َٔ ايؿٛاسـ أبًؼ َٔ اي٢ٗٓ عٔ فطز ؾعًٗا -1 ٌٖ تعًِ: -

ملٛطٝك٢ ْٛعإ .ا  -2

 ٝ .اٌمشآٔ اٌّؼّاسٍفع ِٕٚاسثرٗ ٌٍّؼٕٝ ٚ٘زا إٌٛع سش ِٓ أسشاس اٌحسٓ اخر١اس  ِٚصذس٘ا ِٛس١مٝ داخ١ٍح -أ

 اٌٛصْ ٚاٌماف١ح . ِٚصذس٘ا:  ِٛس١مٝ خاسخ١ح -ب

ايٛادـــــــب ايـُــــــٓعيٞ     
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ا ًٜٞ : : اخرت اإلجاب١ ايصخٝخ١ مم 2غ

 ّ٘ا ِؼاً(  -اٌؼم١ٍح  -)حرٝ ٠ثٍغ أشذٖ( أٞ لٛذٗ )اٌثذ١ٔح  - 3            األٔؼاَ( . -إٌساء  -٘زا إٌص ِٓ سٛسج )اٌثمشج  - 1

 ذىا١ٌفٗ اٌششػ١ح(  -وراتٗ اٌحى١ُ  -ػٙذ هللا )ٔؼّٗ اٌىث١شج  - 4    اٌششن( . -اٌسحش  -أػظُ اٌّحشِاخ ٚأوثش٘ا )اٌمرً  - 2
ِٔ ِإحَِظاْ :قاٍ 3غ ِٜ َٛأيَذ َٚٔباِي ٦ِّٝا  ٘ٔ َػ ِِ َأالَّ ُتِؼِشُنِٛا ٔب ُِٝه ًَ ِِ َع َّ َسبُُّه ََا َحشَّ  ٌُ ِِٛا َأِت ٌِ َتَعاَي ًُِٛا تعاىل: " ُق َٚاَل َتِكُت ّا 

َٗ ِٓ َٔ ََٗش  ََا َظ َٛأحؽَ  َٚاَل َتِكَشُبٛا اِيَؿ  ِِ ُٖ َّا َِٚإ  ِِ َِْشُصُقُه  ُٔ َِّْخ َِاَلٍم  ِٔ إ ِّ ِٚاَلَدُنِ  ََّأ َِّٓؿعَ ائَّتٞ َحشَّ ًُٛا اي َٚال َتِكُت  َٔ ََا َبَط َٚ ا 

( َٕ ًُٛ ِِ َتِعٔك َُّه ٘ٔ َيَع ِِ ٔب َٚصَّاُن  ِِ ُ٘ ِإال ٔباِيَخلِّ َرٔيُه ًَّ ( "151اي

ُّخاطة تاٌفؼً )لً( ٚػالَ ٠ذي ذخص١صٗ تاٌخطاب؟1ط ٓ اٌ َِ  :

 : ِا اٌم١ّح اٌّؼ٠ٕٛح ٚاٌفىش٠ح ٌٍفؼً )ذؼاٌٛا(؟2ط

ُْ " تمٛي اٌشسٛي اٌىش٠ُ " اٌؼٍّاء ٚسثح األٔث١اء "؟: ِا ػاللح " 3ط ُْ َػ١ٍَُْى ََ َستُُّى ا َحشَّ َِ  ًُ ْا أَْذ ْٛ ًْ ذََؼاٌَ لُ

ِٓ ئِْحَسأا 4ط اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ تِا َٚ ِٓ ئِْحَسأاً(. -: أٞ اٌرؼث١ش٠ٓ أخًّ؟ ٌّٚارا؟ ) اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ  ئٌٝ ا

 : فٟ ا٠٢ح ػادج خا١ٍ٘ح. ِا ٟ٘؟ ِٚا ِٛلف اإلسالَ ِٕٙا؟4ط

 : ػًٍ: اٌدّغ ت١ٓ )ظٙش ٚتطٓ( ػٕذ ذٛض١ح أٛاع اٌفٛاحش؟5ط

: ػًٍ: ذٕٛع األسا١ٌة فٟ ا٠٢ح.6ط

 : ٌّارا خرّد ا٠٢ح تـ )ٌؼٍىُ ذؼمٍْٛ(؟8ط    : ٌّارا لاي ٚصاوُ ٌُٚ ٠مً أِشوُ؟7ط
َٜ 4غ ُٔ َحت٢َّ  َٞ َأحَِظ ٖٔ ِِ ِإالَّ ٔبائَّتٞ  َٝٔتٝ ٍَ اِي ََا َٚال َتِكَشُبٛا  َٕ ٔباِئكِظٔط اَل :قاٍ تعاىل: "  َُٔٝضا َٚاِي  ٌَ ِٝ ُِٚؾِٛا اِيهَ ََٚأ  ُٙ ًَُؼ َأُػذَّ ِب

ِِ ُِٚؾٛا َرٔيُه َّ٘ َأ ِٗٔذ اي َٚٔبَع َٕ َرا ُقِشَب٢  ِٛ َنا ََٚي ِِ َؾاِعٔذُيِٛا  ًُِت َِٚإَرا ُق َٗا  ُِٚطَع َِْؿظّا ِإالَّ  ـُ  ًِّ ِِ  َُْه َُّه ٘ٔ َيَع ِِ ٔب َٚصَّاُن

( َٕ ( "152َتَزنَُّشٚ

 ٠ح ٚصا٠ا لشآ١ٔح ذمّٓ ذّاسه اٌّدرّغ ٚذشاتطٗ. ٔالش رٌه: فٟ ا٢ 1ط

 اٌؼطف( -اٌرشاخٟ  -: اٌفاء فٝ )فاػذٌٛا(: ذف١ذ )اٌسشػح  2ط

 أداج ششط ذف١ذ اٌرٛو١ذ ٚا١ٌم١ٓ. -: اسرخشج ئ٠داصا تاٌحزف ٚٚضحٗ  3ط

 : تُ ٠ٛحٝ اٌرؼث١ش )ٌٚٛ واْ را لشتٝ( ؟ 4ط

 فٟ ا٠٢ر١ٓ . : ػًٍ : ذىشاس لٌٛٗ " رٌىُ ٚصاوُ تٗ " 5ط

 : ٌّارا خرّد ا٠٢ح تـ )ٌؼٍىُ ذزوشْٚ( ؟ 6ط

 : أٔضي هللا ػٍٝ سسٌٛٗ ِٕٙح اإلسالَ ١ٌمّٓ سفؼح اٌشأْ ٚػٍٛ اٌّىأح ٌّٓ ٠رثؼٗ . ٚضح رٌه . 8ط

: ذرمّٓ ا٠٢اخ ت١أا ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌسٍٛو١اخ اٌرٟ ذمّٓ ٌٍٕاط األِٓ فٟ اٌذ١ٔا ٚا٢خشج . ٚضح رٌه . 9ط

ايؿاعطٜـ بايتعط     
( َٔ طادات ايتابعني ٚ أعٝاِْٗ  ٖـ  66 -م ٖـ   16شٚ بٔ طؿٝإ ايذؤيٞ ايهٓا٢ْ ) ُأبٛ األطٛد ايذؤيٞ: ظامل بٔ ع

ٚضع ايٓكاط  ضع عًِ ايٓخٛ ؾ٢ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚ ػهٌ املصخـ ٚٚعامل حنٟٛ نزيو ٚؾكٗا٥ِٗ ٚػعشا٥ِٗ، ٖٚٛ 

َٔ ب٘ ٚ مل ٜشٙ  ٚتٛىل إَاس٠  ايبصش٠ يف عٗذ  أَري املؤَٓني ع٧ً بٔٚ آ ع٢ً األحشف ايعشب١ٝ. ٚيذ قبٌ بعج١ ايٓيب 

أب٢ طايب ًٜكب مبًو ايٓخٛ. قاٍ عٓ٘ ابٔ حجش ايعظكالْٞ: )ثك١ ؾ٢ حذٜج٘(.

لـــــــــٓـاي  
ُّ ٚ  كـــّٛ أعــــسا٤ يـــ٘ـؾاي                 ٝ٘    ــٛا غعــايســػــسٚا ايؿت٢ إش مل ٜٓــ خكـــٛ

ّْ ٚغـــْب بعــس شيـو                ٘ ؾإْـــٗــا      ـٝــؿـــ٠ ايػــاــاضى فطـؾات ُِــٚخــ ْـــــس ٝ
ُّ َـــا تأتٞ ؾــأْت  َجٌؾـــٞ                ت٘      ـُـــت عــ٢ً ايػؿـــٝ٘ ٚيٚإشا عــتبــ ٚــًٛ

ُِـٖـــ٬ يٓؿـػـــو نـــإ شا ايتعـــً               طٙ      ـًِ غــــٝــٌ إعـــــــــٜا أٜٗــــا ايطدـ ٝ
ُِـٝــــــنٝــُا ٜكــض بـــ٘ ٚأْت غكــ                ش٣ ايه٢ٓ      تكـ ايسٚا٤ يص٣ ايػكاّ ٚ

ُِــأبـسا ٚأْت َـــٔ ايطؾــاز عــكــ                 از عكــٛيٓـا    ــــٚأضاى تكـــــًض بايطؾـــ ٝـ
ُِـــشا ؾـعـــًت عــٛإعـــاْض عــًٝو               تـــأتٞ َجــًـ٘       ـًٍٝل ٚـــ٫ تــــٓ٘ عـــٔ ُخ ـٝـ
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ٝٓــٗـا      ـــاْٗــــــٗا عــؾـابسأ بٓؿػو  ُِـؾــإشا اْتٗــت عــٓ٘ ؾأْــت ســهـ               ـٔ غ ٝ
ُِـًِ َــٓو ٜٚٓـؿــع ايتــعــيعـــبا              تـس٣      ــٌ َــا ٚعـٛت ُٜٚكـــــَبٞكـُؾٗٓاى ٜ ًـٝ

 ايؿــــهط٠ ا٭ٍٚ   
ُّـكـــّٛ أعــــسا٤ يـــ٘ ٚخكـــؾاي                 ـٝ٘    ــٛا غعــســػــسٚا ايؿت٢ إش مل ٜٓـــاي ـٛ

ُِ               ٘ ؾإْـــٗــا      ـٝــ٠ ايػــــؿـــاــاضطى فـؾات ّْ ٚغـــْب بعــس شيـو ٚخــــٝ ْـــــس
ُّ َجٌؾـــٞ                  ت٘      ــُـــٝ٘ ٚيـٚإشا عــتبـــت عــ٢ً ايػؿــ َـــا تأتٞ ؾــأْت ٚــًٛ

 

يـُـــــــــؿطزاتَعـــاْٞ ا
 َعٓاٖـــــــــــا ايه١ًُ َعٓاٖــــــــــا ايه١ًُ َعٓاٖـــــــــــا ايه١ًُ

٢ٚخاّ , أٚخاّ (ز)سػٔ ×غ٤ٞ  ٚخِٝ سًؿا٤× خـَِكِ (ّ) ٕ َٛٓاؾػ خكّٛ غبٛٛا×  سكسٚا() سػسٚ
 عصضت× ٕت عتبت ايعّ× زع اتطىؾتٝإ , ؾت١ٝ (ز) ؾٝذ ×ايؿاب ايؿت٢
عصضت٘× عاتبت٘  ٕـت٘ َٓاقؿ١ َٓاؾػ١ ٚإطاز  ا٠اضف ٜؿكسٚا× وككٛا  ٜٓايٛا
)ز( غؿٗا٤ اؾاٌٖ ا٭ٓل:ايػؿٝ٘ َهاْت٘ إككٛزنػب٘ ٚ غعــٝ٘

قٌعاٚسهِٝ × ؿاٙ ٚٔغ
ػتٓب× تؿعٌ  تأتٞ

عازٍ× ؾسٜس ايًِٛ :ًّٚٛٚايؿطح  ٚضطػاي×ٚسػط٠ ا٭غـ :ْسّ ايطدٌ (ّ) اؾُاع١  يكّٛا
 عاقب١ ْٚٗا١ٜ )ز( أغباب غب أقشاب× خكّٛ )ّ( عسٚ أعسا٤

ايـؿـــــــــــــــطح    
ـ       - اغ يًؿتـ٢ عٓـذَا   ٜظتٌٗ ايؼاعش ايٓص بتكشٜش حكٝك١ ٢ٖٚ ٚجٛد احلظـذ بـني ايٓـاغ ٚخاصـ١ حظـذ ايٓ

َـاٍ أٚجـاٙ َـٔ ٜهٕٛ صاحب َٓضي١     سؾٝع١ أٚغ٢ٓ، أٚ عٓذَا ٜكصـشٕٚ عـٔ ايٛصـٍٛ إىل َـا ٚصـٌ إيٝـ٘

.أٚطًط١ ٜٚتخٍٛ احلاطذٕٚ إىل أعذا٤ ٚخصّٛ

.دلاساتِٗ  ؾ٢ طؿِٗٗ حت٢ ال ٜٓذّ´عٔ  أٚمحك٢. ٚجيب ع٢ً ايؿت٢ االبتعاد ´ٖٚؤال٤ احلاطذٕٚ  طؿٗا٤ -

٢ حه١ُ أخش٣ ٢ٖٚ إٔ اإلْظإ إرا عاب ع٢ً ايظؿٗا٤، جًٗـِٗ ٚمحكٗـِ ٚؾعـٌ َجًُـا     ٜٚؤنذ ايؼاعش عً -

. ٜؿعًٕٛ ؾإْ٘ ظًّٛ يٓؿظ٘ ٚيػريٙ

ايًُشـــات ايؿٓٝــ١ ٚ  اؾُاي١ٝ   
ُّـكـــّٛ أعــــسا٤ يـــ٘ ٚخكـــؾاي                 ـٝ٘    ــٛا غعــســػــسٚا ايؿت٢ إش مل ٜٓـــاي ـٛ

(ً٘ن ا٭ٍٚ  ايبٝت:) (نٓا١ٜ:)  ٔاإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا  غط ْاشلا ٚأعسا٤ ايٓذاح ٚغ٤ٛ ا٭خ٬م( اؿاغسٜٔٚاْتؿاضنجط٠ قؿ١ ٢ٖٚ )ع
 بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ .      

)اض يًجبٛت ٚايتشكل , تٛسٞ بؿس٠ اؿكس إايؿعٌ ب ايتعبرل .ٚهط٣ فط٣ اؿه١ُيًتكطٜط ٚايتٛنٝس  أغًٛب خدلٟ : )سػسٚا ايؿت٢
يًتعِٛٝ ٚايعُّٛ ٚايؿٍُٛ . َعطؾ١. ٢ٖٚ بايك٠ٛ ٚايؿباب  تٛسٞ:  ت٢(ــــــــــــ)ايؿ
 تٛس٢(:)غعٝ٘باـٝب١ ٚايؿؿٌ  ٚ تٛس٢ ,ٖٚٛ تعًٌٝ ٚتؿػرل ٕا قبً٘. تؿٝس ايجبٛت ٚايتشكل إانٞ ًعَإ : ٚطف ي (مل ٜٓايٛا غعٝ٘)إش 

 باؾس ٚإجابط٠ ٚايعٌُ يتشكٝل ايٓذاح ٚإها١ْ ايعًٝا .                  
( ّٛي٘ ٚأعسا٤ ؾايك ) ّٛيًتٌٜٗٛ . ْهط٠,  ًهجط٠ي ْع٢ٖ ًتٛنٝس , ٚيذلازف باي إطٓاب:  )أعسا٤ , خكّٛ( اا قبًٕٗ ْتٝذ١  :خك

ُِ               ٘ ؾإْـــٗــا      ـٝــــؿـــ٠ ايػــاــاضطى فـؾات ّْ ٚغـــْب بعــس شيـو ٚخــــٝ ْـــــس
 اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  غط ْاشلا( , ايسع٠ٛ إٍ ايبعس عٔ فاضا٠ ايػؿٗا٤عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ) :)نٓا١ٜ( نً٘(:ايجاْٞ )ايبٝت
قٛض فاضا٠  )اغتعاض٠ َه١ٝٓ( ٕا قبً٘ ْتٝذ١ٖٚٛ .ٚاإلضؾازٚاؿح يٓكض غطن٘ ا (طـَأْٛع٘ ) (:أغًٛب إْؿا٥ٞ)(ايػؿ٠٘ٝ ااض)ؾاتطى ف

بض فاضا٠ ايػؿٗا٤ ٚايتٓؿرل َٓٗابك ٚتٛس٢ يتذػِٝ .ا ٚغط ْاشلاايػؿٝ٘ بؿ٤٢ َاز٣ ٜذلى ,ٚسصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘    
 ٘ٝبكبض فاضا٠ ايػؿٗا٤ ٚايتٓؿرل َٓٗا. ٢ــــــــــٚتٛس ايػؿٝ٘ بايٓسّ يًتٛنٝض . قٛض فاضا٠ )تؿبٝ٘ بًٝؼ(: (ْسّ)فاضا٠ ايػؿ 
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) ٘ٝايػؿ (  :يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ١ــــــــــــــــــَعطؾ.                                                         )ّتعًٌٝ ٕا قبً٘ ٖٚٛ  بإٕ  (:أغًٛب َ٪نس):  )ؾإْٗا ْس.
,٠ ايػؿٝ٘ ااضبُٝٓٗا تأنٝس يٮثط ايػ٧ٝ جمل ُعــــــــٚاؾيًتٓؿرل ,  ط٠ــــــــــْه:  خِٝ (ٚ )ْسّ ٚغب. 
(إْٗا ْسّ ٚغب )ِٝيًتدكٝل ٚايتٛنٝس ( . ٚخِٝ( ع٢ً )بعس شيوبتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ) (:أغًٛب قكط):  بعس شاى  ٚخ. 

ُّ َجٌؾـــٞ                  ت٘      ــُــٚإشا عــتبـــت عــ٢ً ايػؿـــٝ٘ ٚي َـــا تأتٞ ؾــأْت ٚــًٛ
:)ً٘عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ غط ْاشلا( ,غ٤ٛ ايتكطف ٚؾػاز ايعكٌعٔ قؿ١ ٢ٖٚ ) :)نٓا١ٜ( )ايبٝت ن
:)ً٘ا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛب غط ْاشلا( ,ايسع٠ٛ إٍ اإلْكاف٢ٖٚ )أخط٣ عٔ قؿ١  :)نٓا١ٜ( )ايبٝت ن
) ... ٚإشا عتبت(  أغًٛب ؾطٙ يًتشصٜط ٚايتدٜٛـ :.                                                ()٘باي:  عتبت , ٕت :)نٝس ٛذلازف يًت)إطٓاب. 
َ(ـــــ)ؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٜٛ اغِ َٛقٍٛ:  ا      )ٞيًعُّٛ ٚايؿٍُٛ   )ؾ٢ َجٌ َا تأتٝ٘( ٍ ب٘عصف إؿعٛ ؾٝٗا إهاظ:  )تأت
 )ًّٛٚ دٛاب ايؿطٙ ,ٖٚٛ  ْتٝذ١ ٕا قبً٘: )ؾأْت          ًٚايًِٛ . نجط٠تؿٝس  قٝػ١ َبايػ١:  ّٛــــــــــ

إؿطزات:َعـــاْٞ 
ُِــو نـــإ شا ايتعـــًـ٬ يٓؿـػـــــٖــ              طٙ      ـٝـــــٌ إعـــــًِ غـــــــــٜا أٜٗــــا ايطدـ ٝ

ُِـٝـــــــُا ٜكــض بـــ٘ ٚأْت غكـــــنٝـ                كاّ ٚش٣ ايه٢ٓ     ــــتكـ ايسٚا٤ يص٣ ايػ
ُِـــاز عــكـــــأبـسا ٚأْت َـــٔ ايطؾـ                  ـاز عكــٛيٓـا    ــــــٚأضاى تكـــــًض بايطؾـــ ٝـ

طزاتايـُـــــــــــــــؿ 
 َعٓاٖـــــــــــا ايه١ًُ َعٓــــــــــــٗا ايه١ًُ َعٓاٖـــــــــــــا ايه١ًُ

َُا٤َطٜض)ز( غـٔكاّ غكــِٝ قاسب )ز( ش٣ٚ ش٣ ن١ًُ يًتشهٝض ٚاؿح ٖال قشٝض× ُغكـَ

تؿػس× ٚؼػٔ ٚتطّتكّٛ  تكًح ز أغكاّ ايكش١×  إطضايػكاّ ز( ْؿٛؽ ٚأْؿؼ) ْؿػو

 ايػٞ× اشلس٣  ايطؾاز ايكش١ × ايتعب ٚ  إطض  ايه٢ٓ سصؾت اشلا٤ يًٛظٕإؾاض٠ )ٖصا( ٚ شا

 أظ٫ × أبٛز ٚ)ز( آباز  زا٥ُا أبسا نٞ ايٓاقب١ , َا ايعا٥س٠ نُٝا ؼسز تكـ

ُِ خكٝب  ×خايٞ  عكِٝ ّطض× ٜدلأ ٜؿؿ٢ ٚ  ٜكح )ز( ا٭ز١ٜٚ ايع٬ز ايسٚا٤ ِْٚ)ز( َعكا٥ ُعٝك

طح ايـؿــــــــــــــــــ    
ثِ ٜذعٛ ايؼاعش َٔ ٜكّٛ مب١ٓٗ ايتعًِٝ آلخشٜٔ إٔ ٜهـٕٛ قـذ٠ٚ حظـ١ٓ، ؾٝعُـٌ مبـا ٜعًـِ ؾإْـ٘ )إرا صٍ -

  ايعامل صٍ بضيت٘ عامل َٔ اخلًل( نُا ٜكٍٛ عُشٜٔ اخلطاب .

ٜصـ ايذٚا٤ ؾٝصح بـ٘ املشضـ٢ ٖٚـٛ َـشٜض ال     ايز٣ طبٝب ايٜٛضح ايؼاعش ؾهشت٘ ؾٝجعٌ املعًِ يػريٙ ن -

ؿع ْؿظ٘ ؾٝربأ َٔ َشض٘ .ٜظتطٝع إٔ ٜٓ

ؾٝبني يٓا املعًِ ايز٣ ٜٓصح غريٙ ٜٚصًح; ٜٚهشس ايؼاعش ٖزا املع٢ٓ يٝضٜذٙ ٚضٛحا ٜٚؤنذ عًٝ٘  -

عكٛهلِ بعًُ٘ ثِ ٜعجض عٔ إسػاد ْؿظ٘، ؾٗٛ َعًِ عكِٝ ال ٜظتؿٝذ مما حيٌُ َٔ ايعًِ ؾٓؿع٘ يػريٙ ؾكط. 

١ٝ اؾُاي ايًُشـات ايؿٓٝـ١ ٚ    
ُِــ٬ يٓؿـػـــو نـــإ شا ايتعـــًـــٖــ              طٙ      ـٝـــــٌ إعـــــًِ غـــــــــايطدـ ٜا أٜٗــــا ٝ



اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  غط ْاشلا( , غ٤ٛ ايتكطف ٚؾػاز ايعكٌعٔ قؿ١ ٢ٖٚ ) :)نٓا١ٜ( نً٘(: ا٭ٍٚ  )ايبٝت
(ْؿػ٘ -رلٙ ــــغ:) (طبام) ٕع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز .: ٜٛنض ا 
ايتٛبٝذ ٚايػدط١ٜ . ٚ  يتٓبٝ٘ غطن٘ اْسا٤ ْٛع٘   إْؿا٢٥(:أغًٛب ):  ٌ (ـــ) ٜأٜٗا ايطد 
ٖ (ــــ) ايتٛبٝذ ٚايػدط١ٜ .هٛظ  ٚ . اؿح ٚايتشهٝض ٚايٓكضغطن٘  (:اغتؿٗاّْٛع٘ )(:أغًٛب إْؿا٥ٞ):  ٬ يٓؿػو

ُِـٝـــــــُا ٜكــض بـــ٘ ٚأْت غكـــــنٝـ                ٢     كاّ ٚش٣ ايهٓــــتكـ ايسٚا٤ يص٣ ايػ
:)ً٘سٝح قٛض ساٍ َٔ ٜٓكض ايٓاؽ ٜٚٓؿعِٗ ٫ٚ ٜٓتؿع بٓكش٘ عاٍ ايٛبٝب ايص٣ ٜعاجل إطن٢ ٜٚذلى ْؿػ٘(تؿبٝ٘ ن٢ُٓ))ايبٝت ن

غِ قٛض٠ ي٘ .زٕٚ ع٬ز . ٚغط اؾُاٍ تٛنٝض إع٢ٓ بط   
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ً٘اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ  غط ْاشلا( ,غ٤ٛ ايتكطف ٚؾػاز ايطأ٣عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ) :)نٓا١ٜ( (:)ايبٝت ن
(ايسٚا٤)  :.)ايتٛنٝض  . غط ْاشلاٚ  سٚا٤ ثِ سصف إؿب٘ ٚقطح بإؿب٘ ب٘.باي ايٓكٝش١سٝح قٛض  )اغتعاض٠ تكطو١ٝ 
اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ  غط ْاشلا( ,اؾاٌٖ ٚا٭ٓل) ٖٛٚ َٛقٛفعٔ  :(نٓا١ٜ) ش٣ ايه٢ٓ(:)-كاّ()ش٣ ايػ 
(ّايػكا ))غط ْاشلا ايتٛنٝض  ٚ  ػكاّ ٚ بايه٢ٓ ثِ سصف إؿب٘ ٚقطح بإؿب٘ ب٘باي اؾٌٗسٝح قٛض  )اغتعاض٠ تكطو١ٝ( :)ايه٢ٓ
ٚ ( ) ِٝبايػدط١ٜ ٚايتٗهِ . ٢ـــــــٜٚٛس إعًِ يػرلٙ ٜٚذلى تعًِٝ ْؿػ٘ بايػكِٝ ٚإطٜض . يًتٛنٝض .قٛض )تؿبٝ٘ بًٝؼ(.  :أْت غك
ٜٛنض إع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز . :: )طبام( اّ (ـ) ايسٚا٤ , ايػك 
ٜٛسٞ باؿُل ٜٚٛنض إع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز . :)طبام(:  ِٝ (ــــــ) ٜكض , غك
بايذلازف يًتٛنٝس . إطٓاب:  ه٢ٓ () ايػكاّ , اي 
تعًٌٝ ٕا قبًٗا َا ايعا٥س٠ , ٖٚٛ أغًٛب َ٪نس:  ض .. (ــــــ) نُٝا ٜك.
بايػدط١ٜ َٓ٘ يػ٤ٛ تكطؾ٘ .  ٞــــــــٚتٛسٜؿٝس ايتٛنٝس  إطٓاب بايتصٌٜٝ:  ِٝ (ـــــــــ) ٚأْت غك 
( ٝتـايبًٛب ــــــأغ) :(ٞإْؿا٥:)  ٘سصؾت ا٭زا٠ ٖٚٞ اشلُع٠ ايتٛبٝذ ٚايػدط١ٜ ٚ تعذب ٚيغطن٘ ااغتؿٗاّ ْٛع.

ُِـــاز عــكـــــأبـسا ٚأْت َـــٔ ايطؾـ                  ـاز عكــٛيٓـا    ــــــٚأضاى تكـــــًض بايطؾـــ ٝـ
:)ً٘عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ ْاشلا اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٝ ( ,غط غ٤ٛ ايتكطف ٚؾػاز ايطأ٣عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ))نٓا١ٜ( )ايبٝت ن ٌ
) ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ؾب٘ ايعكٍٛ ؾ٦ٝا َازٜا ٜكًض ٚؾب٘ ايطؾاز أزا٠ يإلق٬ح سٝح  (:اغتعاض٠ َه١ٝٓ): ) تكًض بايطؾاز عكٛيٓا

  .ايتذػِٝ  غط ْاشلابؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٖٚٛ )تكًض(                   
) ِٝاإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ . غط  ْاشلا عٔ قؿ١ ٢ٖٚ )ؾػاز ايطأ٣( ,)نٓا١ٜ(:  ) ٚأْت َٔ ايطؾاز عك
ِٝطبام((  ) تكًض بايطؾاز , َٔ ايطؾاز عك( :: . ٜٛنض إع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز                        )غتُطاض : تؿٝس ا٫ )أبــــــسا. 
) ايتدكٝل ٚ ًتٛنٝس بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ )بايطؾاز( ع٢ً إؿعٍٛ ب٘ )عكٛيٓا( ي (:أغًٛب قكط) : ) تكًض بايطؾاز عكٛيٓا. 
( ــــــعك)اؾُع يًهجط٠ ٚاإلناؾ١ يًتدكٝل . ٛيٓا :
:)ِٝايتدكٝلٚ ًتٛنٝس ي)عكِٝ( ع٢ً اـدل)َٔ ايطؾاز(بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ  (:أغًٛب قكط))ٚأْت َٔ ايطؾاز عك.

. يًتكطٜط ٚعطض ايؿهط٠ ع٢ً أْٗا سكٝك١ ٫ ؼتٌُ ايهصب ٚا٭غًٛب ؾٝٗا خدلٟ,   

ايـُـــــــــؿطزاتَعـــاْٞ    
ُِـــشا ؾـعـــًت عــٛإعـــاْض عــًٝو              ًـ٘      ـــًٍٝل ٚتـــأتٞ َجــــــ٫ تــــٓ٘ عـــٔ ُخـ ٝـ

ٝٓــــــاْٗــــــٗا عــؾـابسأ بٓؿػو  ُِ             ٗـا      ــــٔ غ ؾــإشا اْتٗــت عــٓ٘ ؾأْــت ســهـٝ
ُِيعـــًِ َــٓو ٜٚٓـؿــع ايتــعــبا             تـس٣      ـــــٌ َــا ٚعـٛت ُٜٚكـــــَبٞكـُؾٗٓاى ٜ ًـٝ

ــــؿطزاتايـُـــــ   
َعٓاٖــــــــــــــا ايه١ًُ َعٓاٖـــــــــــا ايه١ًُ َعٓاٖــــــــــا ايه١ًُ

 ْكشت ٚععت ا٥ُطٖا ×نؿٗا ٚآَعٗا  اْٗٗا تأَط ×تهـ , ُٚٓع  تٓ٘

ىايـ ×ٜتُجٌ ب٘  ُٜكتس٣ ضؾسٖا× ن٬شلا  غٍٝٗا أخ٬م/ قؿ١ ٚإطاز عٌُ ز خًل

ٜهط× ٜؿٝس  ٜٓؿع سهُا٤ داٌٖ ٚأٓل ز ×عاقٌ هِٝستذلى  ٚتسع ×تؿعٌ ٚتطتهب تأتٞ

 -(عٓسَا تؿعٌإككٛز) ؾٗٓاى أَجاٍ (ز)َجًٝ٘ ْٚٛرلٙ  َجً٘

ٜطؾض ٜٚطز×ٜ٪خص ٜكبٌؾطف ؾدط ٚ ×أعٝاضعرلإ  (ز)عٝب عاض

ايـؿــــــــــــطح  
حك٘ إٕ ؾعٌ ريو نإ عٝبا ؾ٢ ثِ ٢ٜٗٓ ايؼاعش اإلْظإ ايز٣ ٜعًِ غريٙ عٔ استهاب املعاٜب ٜٚكع ٖٛؾٝٗا، ؾ -

ٜٚٓصخ٘ إٔ ٜبذأ بٓؿظ٘ ؾٝؤدبٗا ٜٚطعٗا ع٢ً طشٜل االطتكا١َ ٚاهلذ٣ ؾإٕ ؾعٌ ريو صاس حهُٝا ٜكتذ٣  -

 ب٘ ايٓاغ ؾ٢ عًُ٘ ٚخًك٘.

. ؾايعًِ إٕ مل ٜكشٕ بايعٌُ مل ٜهٔ عًُا، بٌ نإ هلٛا ٚعبجا، بٌ نإ خٝا١ْ يًعٗذ  -
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ايًُشات ايؿ١ٝٓ ٚ اؾُاي١ٝ 
ُِـــشا ؾـعـــًت عــٛإعـــاْض عــًٝو              ًـ٘      ـــًٍٝل ٚتـــأتٞ َجــــــتــــٓ٘ عـــٔ ُخـ ٫ ٝـ

) ٞطبام( )٫ تٓ٘ , ٚتأت(:: . ٜٛنض إع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز      )ْ٘ٓٛع٘ ْٗٞ غطن٘ ايٓكض ٚاإلضؾاز  (:أغًٛب إْؿا٥ٞ):  )٫ ت
يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ط٠ـــــــــــهْ:  ًل (ــــــــــ) خ.  
(اضــــــــــــع) : (اغتعاض٠ تكطو١ٝ:) ايتٛنٝض   ٚ غط ْاشلآكض ب٘ بايعاض ثِ سصف إؿب٘ ٚقطح بإؿب٘ ب٘. ٜكايؿ١ َا  سٝح قٛض
)ْهط٠ يًتشكرل:  )عاض( - , ٚأقٌ ايه٬ّ )ٖٛ عاض(.عصف إبتسأ ي٬ٖتُاّ باـدل  اظـــــــــؾٝٗا إه:  )عاض عًٝو 
)عصف إؿعٍٛ ب٘ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ؾعًت ؾٝٗا إهاظعذلاض يًتٛنٝس ٚا٫سذلاؽ , ٫اب إطٓاب  ٖٚٛتؿٝس ايجبٛت ٚايتشكل ,  إشا : )إشا ؾعًت

ٝٓــــــاْٗــــــٗا عــؾـابسأ بٓؿػو  ُِ             ٗـا      ــــٔ غ ؾــإشا اْتٗــت عــٓ٘ ؾأْــت ســهـٝ
ؿح ٚايتشهٝض ٚايٓكض .  غطن٘ اْٛع٘ أَط   أغًٛب إْؿا٥ٞ :ٓؿػو , ؾاْٗٗا( )ابسأ ب 
)ايتؿدٝل .  غط ْاشلاسٝح ؾب٘ ايٓؿؼ إْػاْا ٜٓٗاٙ عٔ ًُٚ٘ ٚن٬ي٘ ثِ سصف إؿب٘.   ::)اغتعاض٠ َه١ٝٓ( )ؾاْٗٗا عٔ غٝٗا
)ايتؿدٝل  غط ْاشلاِ سصف إؿب٘ ب٘ سٝح ؾب٘ ايٓؿؼ إْػاْا ٜتٛقـ عٔ ايه٬ٍ ث:)اغتعاض٠ َه١ٝٓ(: )إشا اْتٗت. 
:)ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . )سػٔ تكػِٝ( )ؾ٢ ايبٝت: 
 ٜٛنض إع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ ٜٚدلظٙ بايتهاز . :)طبام( :(سهِٝ -)غٝٗا

 ... ْتٝذ١ ٕا قبً٘ )ؾأْت سهِٝ( - .: أغًٛب ؾطٙ يًشح ٚايٓكض ٚايذلغٝب  ()ؾإشا اْتٗت : .
ُِيعـــًِ َــٓو ٜٚٓـؿــع ايتــعــبا             تـس٣      ـــــٌ َــا ٚعـٛت ُٜٚكـــــَبٞكـُؾٗٓاى ٜ ًـٝ

:)ًِقٛضسٝح  (:اغتعاض٠ َه١ٝٓ))ٜكتس٣ بايع ُٜ ايعًِ بأ١ُٖٝ  ٚ تٛس٢ايتؿدٝل. ٚغط ْاشلا.ٚسصف إؿب٘ ب٘ ٣ ب٘ كتَسايعًِ بإْػإ 
ٜ(ٝعًتاي ٓؿع)ِ  :ٝٓايتؿدٝل. ٚغط ْاشلا( .ٓؿعٚسصف إؿب٘ ب٘ )ٜ ٜٓؿعسٝح قٛض ايعًِ بإْػإ  :(١)اغتعاض٠ َه 
) ًِٜٝعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا ٜجرل ا٫ْتباٙ .  (:دٓاؽ ْاقل)قػٔ بسٜعٞ : ) ايعًِ , ايتع 
:)سػٔ تكػِٝ( : ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . )ؾ٢ ايبٝت(
) قبً٘ , ٖٚٓاى اغِ اإلؾاض٠ يًتعِٛٝ : ايبٝت ْتٝذ١ ٕا  ) ؾٗٓاى
)ؾٝ٘ إهاظ عصف ايؿاعٌ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ) ٜكبٌ , ٜكتس٣ :.

ايعًِ ع٢ً ايٓل  يتعًٝلا   
 ب١٦ٝ ايٓل : -
ِ, ٜٓت٢ُ ٖصا ايٓل إٍ ايعكط ا٭َٟٛ ٜٚٓت٢ُ إٍ ؾٔ ايؿعط, ٜٚسٚض سٍٛ بعض اؿهِ ايت٢ تكًض سٝا٠ اإلْػإ ٚإتك١ً بأخ٬قٝات إعً -

ؾايٓل َٔ ٜؿعط اؿه١ُ. 
مب ٜتُٝع ؾعط اؿه١ُ!ؽ: 

: يٕٛ َٔ أيٛإ ايؿعط ايت٢ اْتؿطت عٓس ايعطب, قسّا, ؾٗٛ ٜسٍ ع٢ً شنا٥ِٗ ٚسػٔ تؿهرلِٖ ٜٚدلظ خدلات ٚػاضب قا٥ً٘. ز
َا خكا٥ل أغًٛب ؾعط اؿه١ُ! ؽ: 

 .ٕٛ ق١ًًٝ ٚيهٓٗا ؼٌُ َعاْٞ نجرل٠َٓاغب١ ا٭يؿاٚ يًُعا٢ْ ٚزقتٗا, ؾأيؿاٚ٘ ته -1: ٜتُٝع ؾعط اؿه١ُ
ٜٚتػِ ظُاٍ ايعباض٠ ٚٚنٛح ايس٫ي١, ٚأيؿاٚ٘ ؼٌُ ؾشٓات َٔ اـدلات ايت٢ تٛد٘ داْبا غًٛنٝا ٜٗسف إٍ اـرل ٚايػساز.  -2 
 .ٜٚتذ٘ قا٥ً٘ إٍ زعِ ايكؿات ايٛٝب١ ؾ٢ ايٓؿٛؽ -3
٫ ايؿشٔ ايعاطؿٞ. دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ ٭ٕ ايؿاعط اعتُس ع٢ً اإلقٓاع ايعكًٞ -4 

 ٕاشا دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ !ؽ: 
ايعاطؿٞ.ٚ ايتأثرل اإلقٓاع ايعكًٞ ٫ ايؿشٔ اإلؾٗاّ ٚ دا٤ت ايكٛض ق١ًًٝ ٭ٕ ايؿاعط اعتُس ع٢ً  -
 ايٓل :  ؾ٢ ٛغٝك٢إ
  . (ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ تعتُس ؾ٢ ايٓل ع٢ً):  إٛغٝك٢ اـاضد١ٝ -
َجٌ ايٛاٖط٠ ٗ احملػٓات ايبسٜع١ٝ ٚ إٛغٝك٢  ٚزق١ تػًػًٗا . ا٭ؾهاض ب٘ا٭يؿاٚ ٚتطْتكا٤ سػٔ ا اـؿ١ٝ ٗ :إٛغٝك٢ ايساخ١ًٝ -

 سػٔ ايتكػِٝ ؾ٢ ايبٝتٌ ايجأَ ٚايتاغع .  
:زلات أغًٛب ايؿاعط
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ط٠ ١٦ًَٝ ٜاؿ١ٜٛٝ ٚاؿطن١, ٜهاف إيٝٗا اإلقٓاع, ٚخاق١ ؾ٢ باب اؿهِ تأثط ايؿاعط بأيؿاٚ ايكطإٓ ٚقٛضٙ, ٚدا٤ت قٛضٙ دسٜس٠ َبته -1
 ٚايٓكا٥ض نُا ؾ٢ ايٓل.         
أغًٛب ايؿاعط غًؼ ضقٝل ؾٝ٘ ٚنٛح ٚزق١ ٚبػ٘ أسٝاْا ٚتطنٝع أسٝاْا أخط٣, ٚايٓػِ إٛغٝك٢ ٖاز٨ ٜٓاغب اؿه١ُ ٚايٓكا٥ض.  -2
دٝس٠ ايكٝاغ١ زقٝك١ ايػبو.  أيؿاٚ ايؿاعط ٚتعبرلات٘ غ١ًٗ ٚانش١ ٚايعباض٠ غًػ١ -3
أؾهاض ايؿاعط دا٤ت َطتب١ َذلاب١ٛ تسٚض سٍٛ َٛنٛع, ٖٚٛ اتػام ا٭قٛاٍ َع ا٭ؾعاٍ, ؾإط٤ إشا مل ٜٛبل َا ٜكٍٛ ؾ٬ خرل ؾٝ٘ -4

تٛٗط ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعطَٔ خ٬ٍ ايٓل: 
ٚشلا.باضع ؾ٢ ايتعبرل عٔ إعا٢ْ ايت٢ ٜتٓا -بًٝؼ  -شنٞ  -فطب  -ؾٗٛسهِٝ  -
 َــــــا ايؿـــــــطم بٝـــــٔ ) ايػب١ٛ ٚاؿػس ( ) ايعسٚ ٚاـكِ ( !  :ؽ

ٌَ َا عٓس غرلٙ َٔ ايٓع١ُ َٔ غرل ٜإٔ ٜت٢ُٖٓ ظٚاٜيٗا عٓ٘ .  ائػِب١ٛ َِٔج ُٔ اؿاٍ ٚإػٖط٠ .: ٜإٔ ٜت٢ُٓ إط٤ُ  ١ٜٝٛ ُسِػ ٚ ائػِب
 : ُين ظٚاٍ ايٓع١ُ عٔ ايػرل .  اؿػس
: َٔ ناْت اـك١َٛ َع٘ َٔ قبٌٝ ايكٍٛ  . اـكِ                                                                                      ْت عساٚت٘ َٔ أؾعاٍ ايكًٛب .: َٔ نا ايعسٚ

َـــــا إعاْـــٞ ايتـٞ تؿًُــٗا نًُـــ١ ) غــــب ( !  :ؽ
ــٔٗب : ٖٛ عاقب١ نٌ ؾ٤ٞ ٚآخطٙ , ٚ - .ايػب َع٢ٓ بعس , ٚايػب َع٢ٓ عسّ ايتتابعايػ
 ـا ايؿهـــط٠ ايط٥ٝػــــ١ يًٓــــل ! : َؽ
ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ ٖٞ نطٚض٠ اتػام َٚٛابك١ ا٭قٛاٍ َع ا٭ؾعاٍ ؾاإلْػإ إشا مل ٜٛبل َا ٜكٛي٘ ٫ خرل ؾٝ٘ -

 ايٛادـــــــــــــب ايـُــــــــــــــٓعيٞ   
٠ٍٟ :  : اخرش اإلخاتح اٌصح١حح ِّا 2ط

( أغطاض َتعسز٠ -غطنإ  -يًؿعط ايعطبٞ: )غطض ٚاسس  - 2                                                             ْجط ٚؾعط( -ؾعط  -أزبٓا ايعطبٞ نً٘ : )ْجط  - 1
ايطداٍ ٚايٓػا٤( -ايٓػا٤  -اؿهِ تكسض عٔ نٌ فطب َٔ : )ايطداٍ  - 3
 درلاْ٘( -أقسقا٥٘  -ٟ ٜبسأ بتٗصٜب : )ْؿػ٘ ايؿدل اؿهِٝ ٖٛ ايص - 4

ُّؾايكّٛ أعسا٤ ي٘ ٚخكـــــــــ          ـٝ٘      سٚا ايؿت٢ إش مل ٜٓايٛا غعــــسػ ــٛ
ّْ            ٠ ايػؿٝ٘ ؾإْٗـــــــــــا    اضاؾاتطى ف ُِٚغْب بعس شيو ٚخــٝــــــــ ْس ـ

ُّ نٌ َا تأتٞ ؾأْت ًٚـــــــــٗ         ــت٘      ـٝ٘ ٕٚـــــــٚإشا عتبت ع٢ً ايػؿ ـٛ
اخذل ايكٛاب َٔ بٌ ا٭قٛاؽ -أ
َٚخا٢َ  -1 ُِ( ْعٗا )   ّْ   -)ٚخــٝـــ ّْ  -٢ٚخا ِٚخا اؿػٔ (. -ايعاقٌ   -) ايػؿٝ٘ ( َهازٖا ) ايعازٍ  -2                              نٌ َا غبل ( -ٜأ
 تٓٛع ايًِٛ (   -٠ ايًِٛ نجط  -) ًّٚٛ ( تٛسٞ  ) ؾس٠ ايًِٛ  -3
أعسا٤(. –ايػؿٝ٘( َؿطز )خكّٛ  –ًّٚٛ( ْع )ايؿت٢  –ايكّٛ( َهاز )فاضا٠  –َا َع٢ٓ )ٜٓايٛا  -ب 
 ؾطسا أزبٝا .اؾطح ا٭بٝات  -ز
( .إطٓابا  -أغًٛب قكط -قػٓا بسٜعٝا   -اغتدطز َٔ ا٭بٝات ) يْٛا بٝاْٝا  -ز 
 ٚنض خكا٥ل أغًٛب ايؿاعط . -ٖـ 
ُّ ( َا ْٛع ا٭غًٛب .َٚا ع٬ق١ )  ؾأْت ًّٚٛ  ( مب قبًٗا !  -) إشا عتبت ...  -ٚ   ؾأْت ًٚٛ
)اغتدساّ ايؿطٙ ؾ٢ ايبٝت ايجايح(. -) اتطى فاضا٠ ايػؿٝ٘(   -)ايكّٛ أعسا٤ ي٘ ٚخكّٛ(   - َا اؾُاٍ ؾ٢ ايتعبرلات اآلت١ٝ: -٣

ـــِو نإ شا ايتعًٝـــــػ٬ٖ يٓؿ    ـرلًِٙ غـــــــــــــــٜا أٜٗا ايطدٌ إع
نُٝا ٜكض ب٘ ٚأْت غكــٝـــــــِ                  تكـ ايسٚا٤ ش٣ ايػكاّ ٚش٣ ايه٢ٓ           

أبسا ٚأْت َٔ ايطؾاز عكٝــــــــِ   اٛيٓــــــــــٚأضاى تكًض بايطؾاز عك
ــِ (.ٖات ْع  ) ايػكاّ ( ٖات ْعٗا  ,   ٚ َطازف )ايطؾاز( , َٚهاز ) عكٝـ -أ
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َٚا َع٢ٓ )ايه٢ٓ( َٚهاز )ٜكض( ! َٚا ايؿطم بٌ )ايػكاّ ٚايه٢ٓ( ؾ٢ إع٢ٓ !
 .ؾطسا أزبٝا اؾطح ا٭بٝات  -ب
( . ٚٚنشُٗا.إطٓابا -أغًٛب قكط  –قػٓا بسٜعٝا  -اغتدطز َٔ ا٭بٝات ) يْٛا بٝاْٝا  -ز
 َا ْٛع ا٭غًٛب ؾ٢ ) ٬ٖ يٓؿػو نإ شا ايتعًٝـِ (. َٚا غطن٘ . -ز
) تكًض بايطؾاز عكٛيٓا ( َا ْٛع اـٝاٍ ؾ٢ ايعباض٠ . ٚنشٗا ٚبٌ غط ْاشلا. -ـ ٖ
 إٍ أٟ غطض ٜٓتُٞ ايٓل . َٚا خكا٥ك٘ ! -ٚ
ــط٠ ايط٥ٝػــــ١ يًٓـل ! هـا ايؿَٚ مب ُٝع أغًٛب ايؿاعط ؾ٢ ا٭بٝات ! -٣

ُٜهطب ب٘ قًٌٝ ايصٜٔ زخًٛا ٗ اإلغ٬ّ ؾٗٛ يٝؼ عطبٝا أ٣ أٌٖ ايب٬ز ا٭عبس اؿُٝس بٔ و٢ٝ ٍَٛ َٔ أٌٖ ايؿاّ ٖٛ  :ايهاتب , ٚنإ إجٌ 
ُٝكاٍ :  إْؿا٥٘ب٬غ١ ب بسأ َعًُا يًكبٝإ ٚتطق٢ ست٢ قاض َٔ نتاب َطٚإ بٔ .(ُبس٥ت ايهتاب١ بعبس اؿُٝس ُٚختُت بابٔ ايعُٝس)ٗ ايطغا٥ٌ, ؾ

, ٚي٘ ضغا٥ٌ بًٝػ١ َٓٗا )ضغايت٘ إٍ َٔ أطاٍ ايطغا٥ٌ ٚاغتعٌُ ايتشُٝسات ٖـ   ٖٚٛ أ132ٍٚغ١ٓ قُس آخط خًؿا٤ ب٢ٓ أ١َٝ َٚات َكت٫ٛ َع٘ 
ايهتاب ٗ عكطٙ َٚٓٗا اؾع٤ إكطض ٗ ٖصا ايسضؽ , ٚضغايت٘ إٍ أًٖ٘ ٖٚٛ َٓٗعّ(.

 َكــــازض ايسضؽ     
ايعطب٢ ٚايعكط اإلغ٢َ٬(.تاضٜذ ا٭زب  -اب عكطٙ )قبض ا٭عؿ٢(, )ؾٛق٢ نٝـايٓل َٔ ضغاي١ عبس اؿُٝس ايهاتب إٍ نٓت -

 أَا بعُس : -أضغٌ عبس اؿُٝس ايهاتب ضغاي١ داَع١ إٍ ايٝهتَٓاب ٜكٍٛ :
ٌَ قٓاع١ ايهتاب١  ُِ اهلل ٜا أٖ ٢ٍ اــرل٢         -سٔؿٛه ٢ٌ    ا     ؾًٝؼ أسـْس َـٔ أٖـٌ ايكـٓاعأت نًِّٗـا أسـَٛز إٍ ادتُـاع خـ٬ ٢ٍ ايؿهـ حملُـٛز٠ٔ ٚخكـا

 إشانٓتِ ع٢ً َا ٜأت٢ ٗ ٖصا ايهتاب َٔ قؿٔتهِ ;  -تاُبَٓهِ أٜٗا ايه -إصنٛض٠ٔ إعسٚز٠ٔ 
َٕ سًُٝـا ٗ َٛنـع أؿًـِ , ؾُٗٝـا ٗ َٛنـع          - ُ٘ ايصٟ ٜجل بـ٘ ٗ َُٗـات أَـٛض٢ٙ إٔ ٜهـٛ  ؾإٕ ايهاتَب وتاُز َٔ ْؿػ٘ ٚوتاُز َٓ٘ قأسُب

٢ّ ٚقذُا ٗ َٛنع اإلسذاّ, َ٪ثطا ايعؿاف ٚايعسٍ ٚاإل ٝٓا عٓس ايؿسا٥ٔس, عإا اٝؿهِ, َكساَا ٗ َٛنع اإلقسا ْكأف نتَٛا يٮغطاض٢, ٚؾ
َا ٜأتٞ َٔ ايٓٛاظٍ , ٜهُع ا٭ََٛض َٛانعٗا ٚايٛٛاضم ؾ٢ أَانٓٗا .

- ٢ٌ ٢ٔ أزٔب٘ ٚؾه ٜـُهتؿٞ ب٘ .  ٜعطُف بػعٜط٠ٔ عكًٔ٘ ٚسػ ُ٘ أخص َٓ٘ َكساض َا  ُِ َُ٘ ; ٚإٕ مل وه   قس َْٛط ٗ نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايعًِ ؾأسه
ٌٚ ٚد٘ ٦ٖٝت٘ ٚعازت٘ .ػط٢بٔت٘ َا ٜ ٌٚ أٍَط ُعٖسَت٘ ٚعتازٙ  , ٧ُٜٝٗٚ يه ُٝٔعٓس يه ٌَ قسٚض٢ٙ, ؾ طُز عًٝ٘ قبٌ ٚضٚٔزٙ, ٚعاقب١ٜ َا ٜكسُض عٓ٘ قب

ٌْ يهِ ع٢ً َا َت - َُٔع ٕٖ شيو  ََٝطٖا; ؾإ ٢ِ ٚأسازَٜجٗا ٚغ َّ ايعطٔب ٚايَعَذ ٜٖا َٝٗا, ٚأ ُٚٚا ا٭ؾعاَض ٚاِعط٢ؾٛا غطَٜبٗا َٚعاْ ُُٚاِض ُُٝهِ   ِػ َُ ٖٔ ٛ إيٝ٘ 
ٌُ اؾٗـا٫ت    َعؿط ايهتاب -ْٚٚعٖٛا  - َٓاَعَتهِ عٔ ايسْا٠٤, ٚاضب٦ٛا بأْؿػهِ عٔ ايٚػعا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ َٚا ؾٝ٘ أٖـ ِ   ٔق  -, ؾـإٕ ايعٝـب إيـٝه

.أغطع َٓ٘ إٍ ايكـُٓطا٤ , ٖٚٛ يهِ أؾػس َٓ٘ شلِ . ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘ـ  َعؿط ايهتاب

٢ــــــط٠ ا٭ٚيــــايؿك   
 أضغٌ عبس اؿُٝس ايهاتب ضغاي١ داَع١ إٍ ايٝهتَٓاب ٜكٍٛ :

ٌَ قٓاع١ ايهتاب١  -أَا بعُس :  ُِ اهلل ٜا أٖ ٢ٍ          -سٔؿٛه ٢ٍ اـرل٢احملُـٛز٠ٔ ٚخكـا  ؾًٝؼ أسْس َٔ أٖـٌ ايكـٓاعأت نًِّٗـا أسـَٛز إٍ ادتُـاع خـ٬
٢ٌ إصنٛض٠ٔ إعسٚز٠ٔ   .نٓتِ ع٢ً َا ٜأت٢ ٗ ٖصا ايهتاب َٔ قؿٔتهِ إشا -َٓهِ أٜٗا ايهتاُب -ايؿه

إـؿـطزاتَـعـــاْٞ  
 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

)ز( ا٭ؾهاٍ ٚايؿهٍٛ اإلسػإ ٌايؿه اؾذلام×ػُع  ادتُاع ؾكٌ اـٛاب أَا بعس
ط٠إٓه ×إعطٚؾ١ إصنٛض٠ خـ١١ًَ( ّ)قؿات خ٬ٍ نٝعهِ×قاْهِ ٚٓانِ سؿٛهِ
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إعطٚؾ١ ٚإككٛز إعسٚز٠ا٭خٝاضٚ اـٝٛض( ز) ايك٬ح اـرل أًٖٕٛ,أٖايٞ( ز) أقشاب أٌٖ
 َا ٜطز ٜٚصنط َا ٜأتٞ إص١ََٛ × ايٛٝب١  احملُٛز٠ ايعًِ ٚاؿطؾ١ ٚايعٌُ ايكٓاع١

 ايطغاي١ ايهتاب خـَك١ً (ّ)قؿات ٚا٭خ٬م خكاٍ أغ٢ٓ×أعٛظ أسٛز
ايؿكــط٠   ـطحـــــؾ   

ٖٗصٙ ايطغاي١ ٜبٌ عبس اؿُٝس ايهاتب َها١ْ ايهتاب َٚا هب إٔ ٜتشًـٛا بـ٘ َـٔ ٔخـ٬ٍ ٓٝـس٠ ٚٔخَكـاٍ طٝبـ١ ػًـب شلـِ ايطؾعـ١            -
ؾٗٛ ٜتٛد٘ إٍ اهلل تعاٍ بايسعا٤ إٔ وؿٜ ايهٓتاب ْٝعا ٭ِْٗ هب إٔ ٜتكؿٛا با٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚ ايكؿات ايٛٝب١ ٚايؿهٌ.

 ١ٝ اؾُاي ٝــ١ ٚ ايًـُـشــــات ايؿٓ     
)ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ .عٔ َٛقٛف ٖٚٛ ايهتاب (:)نٓا١ٜ )أٌٖ قٓاع١ ايهتاب١ .
:)قٛض ايهتاب١ بايكٓاع١ ثِ أناف إؿب٘ ب٘ إٍ إؿب٘ .يًتٛنٝض. )تؿبٝ٘ بًٝؼ(.)قٓاع١ ايهتاب١
 ٌٖٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ َٛقٛف ٖٚٛ ايكٓاع ٚأقشاب اؿطف  عٔ :)نٓا١ٜ(: (اتكٓاعاي)أ
(ادتُاع خ٬ٍ اـرل) :)سٝح قٛض اـ٬ٍ بأؾٝا٤ َاز١ٜ ػتُع يًتذػِٝ أٚ بأؾدام ػتُع يًتؿدٝل  :)اغتعاض٠ َه١ٝٓ
(َِا ٜأت٢ ؾ٢ ٖصا ايهتاب َٔ قؿته) )سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ام تأت٢ , ٚايكؿات بأؾدسٝح قٛض :)اغتعاض٠ َه١ٝٓ

.يًتؿدٝل ٖٚٛ )تأت٢(   
( ٢ٍ اـرل٢ احملُٛز٠ٔ ٢ٌ إصنٛض٠ٔ إعسٚز٠ٔ - ادتُاع خ٬ ٢ٍ ايؿه طب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ .ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛ  )غذع((:ٚخكا
(  احملُٛز٠ٔ- )ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . (.ٓاؽ ْاقل)د :إعسٚز٠ٔ
:)غطن٘ ايسعا٤ , ٜسٍ ع٢ً تكسٜط ٚسب عبس اؿُٝس ايهاتب شلِ . أغًٛب خدلٟ يؿٛا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ )سؿٛهِ اهلل 
)ٚإٚٗاض اؿب ٚايتكسٜط , ٚن١ًُ " قٓاع١ " تٛسٞ باإلتكإ ٚإٗاض٠ "  ايتعِٛٝغطن٘  ْسا٤ْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ:  )ٜا أٌٖ قٓاع١ ايهتاب١
:) ٚيٝؼ يًتكًٌٝ نُا ٜكٍٛ نتاب )ا٭نٛا٤(ٖٓا يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  (أسس)ٖٚٛ ْتٝذ١ ٕا قبً٘ , ٚتٓهرل  دٛاب ايؿطٙ) ؾًٝؼ أسس,.
:)ٚايؿٍُٛ .عٔ ططٜل ايتٛنٝس إعٟٓٛ , ٖٚٞ تؿٝس ايع أغًٛب َ٪نس )نًٗا ُّٛ
ٜسٍ ع٢ً ؾس٠ اؿاد١ إٍ ايتدًل بٗصٙ ايكؿات . اغِ تؿهٌٝ(: )أسٛز
 (  ٢ٍ اـرل٢ احملُٛز٠ٔ ٢ٌ إصنٛض٠ٔ إعسٚز٠ٔ- خ٬ ٢ٍ ايؿه اـ٬ٍ بأْٗا قُٛز٠  ٚقـٗ  هاتبٚؾل اي ٚ قس  بايذلازف يًتٛنٝس.( )إطٓاب(.ٚخكا
٢ٌٚاإلناؾ١ ٖٓا خككت اـ٬ٍ ٚبٝٓت ْٛعٗا.ْٚؿؼ اؿاٍ ؾ٢ قٛي٘ )غ١٦ٝ  ٚأؼتٌُ إٔ تهٕٛ سػ١ٓ ,  اـ٬ٍ ن١ًُ عا١َ ٭ٕ ٢ٍ ايؿه ( .خكا
 :)أٜٗا ايهتاب( ٞتعِٛٝ.ٚاي يتٓبٝ٘اغطن٘  ْسا٤ْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥                            :).. ِإشا تؿٝس ايجبٛت ٚايتشكل )إشا نٓت .

ا١ْٝــــط٠ ايجـــايؿك   
َٕ سًُٝـا ٗ َٛنـع أؿًـِ , ؾُٗٝـا ٗ َٛنـع           ؾإٕ ايهاتَب وتاُز ُ٘ ايصٟ ٜجل بـ٘ ٗ َُٗـات أَـٛض٢ٙ إٔ ٜهـٛ َٔ ْؿػ٘ ٚوتاُز َٓ٘ قأسُب

ٝٓـا عٓـس ايؿـسا٥ٔس,        ٢ّ ٚقذُا ٗ َٛنع اإلسذاّ, َ٪ثطا ايعؿاف ٚايعسٍ ٚاإلْكـأف نتَٛـا يٮغـطاض٢, ٚؾ اٝؿهِ, َكساَا ٗ َٛنع اإلقسا
 ُع ا٭ََٛض َٛانعٗا ٚايٛٛاضم ؾ٢ أَانٓٗا .عإا َا ٜأتٞ َٔ ايٓٛاظٍ , ٜه

طزاتـــــإؿَعـــاْٞ 
َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
َؿؿٝا× ا ساؾٛ نتَٛا أسهاّ (ز) ايكها٤ اؿهِ ٜػتػين× ًٜعَ٘ ٜٚعٛظٙ وتاز

ٝٓا ّاقذ×دط٨ٚؾذاع  َكساَا ٚ ٜطتاب  ٜؿو×ٜأُٓ٘ ٜجل زضاغا× أَٝٓا )ز( أٚؾٝا٤  ٚؾ
إكا٥ب )ّ( ؾسٜس٠ ايؿسا٥ٔس َذلادع قذُاقـٔشابٚقـَِشب   (ز)عسٚٙ×ضؾٝك٘قاسب٘
٢ّ× ا٫َتٓاع  اإلسذاّ ا٭َٛضاشلا١َ َُٗات  إكا٥ب )ّ(  ايٓاظي١ ايٓٛاظٍ اإلقسا
ا٭َٛض إؿاد١٦ )ّ( طاضق١ ايٛٛاضم َؿه٬ , كتاضا َ٪ثطا سًُا٤(ز)دٍٗٛ×َتػاَض سًُٝا
 اؾٛض  ايًِٛ×اإلْكاف ايعسٍ ِٚاغع ايؿٗ ؾُٗٝا
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طحـــــــــــــــــــــايؿ  
َٚٔ ايكؿات ايت٢ ػًب يًهتاب ايطؾع١ , سػٔ ايتكطف ٚاؿًِ ٚايؿذاع١ ٚاؿـطم عًـ٢ ايعـسٍ ٚاإلْكـاف , ٚنـتِ ا٭غـطاض ٚايٛؾـا٤        

ٚٚنـع  ا٭َـٛض تكـسٜطا قـشٝشا    ٚتكـسٜط   ,٥ساـدل٠ ٚايعًِ َا ٜأتٞ َـٔ إكـا٥ب ٚايؿـسا    ٚايؿ١ٓٛ ٚغع١ ايعًِ ٚنجط٠ ا٫ط٬ع ٚاَت٬ى
 ا٭َٛض ٗ ْكابٗا ايكشٝض .

ٝـــــــ١اؾُاي ايًُشـــــــات ايؿ١ٝٓ ٚ      
(٘وتاز َٔ ْؿػ:) )ايؿعٌ ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ايٓؿؼ بإْػإ وتاز إيٝ٘ سٝح قٛض  :)اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٖٛٚ

 . ؿدٝلٚغط ْاشلا ايت وتاز   
ًِايعؿٛ ٚايتػاَض ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ قؿ١ ٢ٖٚ عٔ (نٓا١ٜ)(: )ٜهٕٛ سًُٝا ٗ َٛنع اؿ 
ِكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ايؿ١ٓٛ ٚايصنا٤  ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َٚعٔ قؿ١ ٢ٖٚ اؿه١ُ : )نٓا١ٜ( ()ؾُٗٝا ٗ َٛنع اؿه
ّ٢ّ , ٚقذُا ٗ َٛنع اإلسذا اإلتٝإ بإع٢ٓ اْاشل. ٚغط ايتسبرل  ٔعٔ قؿ١ ٢ٖٚ اؿه١ُ ٚسػ )نٓا١ٜ( :( )َكساَا ٗ َٛنع اإلقسا

,تٛنض إع٢ٓ ٚتدلظٙ ٚت٪نسٙ بايتهاز  ٚبُٝٓٗا )َكاب١ً(. ِٝ .َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػ
 ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ )غذع(  ٚ بُٝٓٗا              

(ٍٜأتٞ َٔ ايٓٛاظ:) (اغتعاض٠ َه١ٝٓ.) غط ْاشلا ايتؿدٝلثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٚأتٞ ايٓٛاظٍ بإْػإ ٜ قٛض سٝح 
:)ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ  اؿه١ُٚ ٚسػٔ ايتسبرل ايتعكٌ عٔ قؿ١ ٢ٖٚ  )نٓا١ٜ( )ٜهع ا٭َٛض

ذػِٜٝسٍ عًٝ٘ ٚغط ْاشلا ايت ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢  ٤ َاز١ٜ تٛنعبأؾٝا ا٭َٛضسٝح قٛض  )اغتعاض٠ َه١ٝٓ(.ٚؾٝٗا                   
)٘اؾُع بُٝٓٗا ٜؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ .  ٚتدلظٙ ٚت٪نسٙ بايتهازإع٢ٓ تٛنض  )َكاب١ً( :)وتاز َٔ ْؿػ٘ , وتاز َٓ٘ قاسب ,
:)ِكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ .ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝ)غذع( )سًُٝا ٗ َٛنع أؿًِ , ؾُٗٝا ٗ َٛنع اٝؿه
 ًِٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . :(دٓاؽ ْاقل)(:اٝؿهِ -)أؿ
ٜٛطب ا٭شٕ .ٜعٛٞ دطغا َٛغٝكٝا  بتكػِٝ ايه٬ّ إٍ َكاطع َتػا١ٜٚ.(. اظزٚاز)(: )نتَٛا يٮغطاض,ٚؾٝا عٓس ايؿسا٥س
( انٓٗاٚايٛٛاضم ٗ أَ -ٜهع ا٭َٛض ٗ َٛانعٗا):.)ٜع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . )غذع
 :)تعًٌٝ ٕا قبً٘ ٖٛ ٚ أغًٛب َ٪نس بإٕ ,)ؾإٕ ايهاتب. 
(ٕٛأغًٛب قكطوتاز َٔ ْؿػ٘ إٔ ٜه :) ايتدكٝل ٚ ًتٛنٝسي )إٔ ٜهٕٛ( ؿعٌع٢ً اي )َٔ ْؿػ٘( ٚغًٝت٘ تكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض. 
)٘يًتٛنٝس ٚايتدكٝل .)قاسب٘( ( ع٢ً ايؿاعٌ ٘ٚغًٝت٘ تكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ َٔ اؾاض ٚاجملطٚض)َٓ: أغًٛب قكط )وتاز َٓ٘ قاسب
( ايٛٛاضم -ايٓٛاظٍ  –ايؿسا٥س) بايذلازف يًتٛنٝس . إطٓاب :ٚايعسٍ( )اإلْكاف
(ٍايعؿاف ٚايعس): ايعٛـ يًتٜٓٛع                                                                      (سًُٝا ٚ ؾُٗٝا) : هجط٠ ايقٝؼ َبايػ١ تسٍ ع٢ً. 
عٓس ٚقؿ٘ بايؿذاع١ دا٤ بكٝػ١ إبايػ١ ٭ْٗا قؿ١ ًَٛٛب ايتشًٞ بٗا زا٥ُا , ٚعٓسَا تهًِ عٔ ايهـ ٚايذلادع  ١ٛ :ــــــــــــ٬ســــَ

 قؿ١ تًٛب عٓس ايهطٚض٠ ؾك٘ . اغتدسّ اغِ ايؿاعٌ ؾٗٞ  
١ـــــــايجــ٠ ايجــذلايؿك  

            ٢ٌ ٢ٔ أزٔبـ٘ ٚؾهـ ــُهتؿٞ بـ٘ .  ٜعـطُف بػعٜـط٠ٔ عكًٔـ٘ ٚسػـ ُ٘ أخـص َٓـ٘ َكـساض َـا ٜ ُِ َُ٘ ; ٚإٕ مل وه  قس َْٛط ٗ نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايعًِ ؾأسه
ُٝٔع ٌَ قسٚض٢ٙ, ؾ ٌٚ ٚد٘ ٦ٖٝت٘ ٚعازت٘ .ػط٢بٔت٘ َا ٜطُز عًٝ٘ قبٌ ٚضٚٔزٙ, ٚعاقب١ٜ َا ٜكسُض عٓ٘ قب ٌٚ أٍَط ُعٖسَت٘ ٚعتازٙ  , ٧ُٜٝٗٚ يه   ٓس يه

طزاتــــــــــإؿَعـــــاْٞ 
 

َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
٢ٔ اطًع ٚتأٌَ ْٛط )ز( ايعٛاقـبْٚٗا١ٜ دعا٤  عاقب١ٜ قبض× )ز( قاغٔ ْاٍ سػ
٢ٌ ْٛع )ز( ؾٕٓٛعًِ ٚإطاز  ؾٔ ٜطز إيٝ٘× ىطز ٜكسُض ق١ًْكل ٚ× ٚظٜاز٠  نجط٠ ؾه

َُ٘  عـُسز اغتعسازٙ )ز( ُعٖسَت٘ خدلت٘ )ز( ػاضب ػط٢بٔت٘ أتكٓ٘ ؾأسه
أعتس٠ )ز(َتاع٘ ٚأغًشت٘  عتازٙ ٜكسض× ٜأتٞ  ٜطُز - بكسض َعٌ َكساض
هٗع ٜٚعـس  ٧ُٜٝٗ قسٚضٙ× قسَٚ٘  ٚضٚٔزٙانتػاب×غطا٥ع ز طبٝع١ ٚؾٛط٠  غطٜع٠ٔ
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ـطحــــــــــــــيؿا   
ٜظتهٌُ عبذ احلُٝذ ايهاتب يف ٖزٙ ايؿكش٠ َا جيب إٔ ٜتخ٢ً ب٘ ايهتـاب َـٔ ايصـؿات ٜكـٍٛ :     ٚ  -

عًـِ َـٔ ايعًـّٛ ؾٝتكٓـ٘ ، ؾـإٕ مل ٜتكٓـ٘ؾٔ َـٔ ايؿٓـٕٛ ٚنـٌ    ع٢ً نٌ ناتب إٔ ٜعشف نٌ  ٓبػ٢ٜ

ٜٚتٛقـع  ع ًاؾـز٠ ٜٚظـتط  ميًو بصري٠ ْ ، نُا ٜتبػ٢ إٔؾعًٝ٘ إٔ ٜأخز َٓ٘ بكذس َا ٜهؿٝ٘ يف دلاي٘ 

بعكً٘ ، ٚخربت٘ األَٛس قبٌ إٔ تشد إيٝ٘ ٚتأتٝ٘ ، ٜٚكذس َا خيشج َٓ٘ ٜٚعشف ْتٝجت٘ ٚأثشٙ قبٌ إٔ خيشج٘

جيٗض ْؿظ٘ دا٥ُا ملٛاجٗتٗا .ٜعذ ٚيألَٛس قذسٖا ٜٚكذس ٜعشف  ،ٚإٔ

 ٝـ١ اؾُاي ايًـُشـــــــات ايؿٓٝـــ١ ٚ     
ًِثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍايؿٔ َطآ٠ ٜٓٛط ؾٝٗا سٝح قٛض  :)اغتعاض٠ َه١ٝٓ( (:)قس َْٛط ٗ نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايع

 . ذػِٝٚغط ْاشلا ايت ْٛطعًٝ٘ ٖٚٛ ايؿعٌ              
()ًِاإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ اْاشل.ٚغط ( عٔ قؿ١ ٢ٖٚ غع١ ايعًِ ٚايجكاؾ١ا١ٜــــــــٓـن: ) ٗ نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايع

.تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛٚايعباض٠ إهاظ ٚػػِٝ .   
:)ً٘اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  اْاشل. ٚغط ؿه١ُ ٚايؿ١ٓٛ ٚايصنا٤  عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ا .(ا١ٜـــــــــــٓـن) )ٜعطف بػطٜع٠ عك 
:)٘عٔ قؿ١ ٢ٖٚ خدلت٘ ايٛاغع١. ٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٗ إهاظ ٚػػِٝ .  .(ا١ٜــــــــــٓـن) )ؾهٌ ػطبت
ْٛط " ٜٛسٞ بإٛايع١ ٚاإلَعإ  )قـــس( , ٚايؿعٌ أغًٛب َ٪نس بـ:  ط(ـــــــس ْٛـــــ)ق ".
 ُٜ٘ٛنش٘ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهازٜدلظ إع٢ٓ  (.طبام غًب) مل وهُ٘(: -)أسه  . 
 تٛنض إع٢ٓ ٚتدلظٙ ٚت٪نسٙ بايتهاز اب١ً(.ـــــــــَك)قبٌ قسٚضٙ(:  -)عاقب١ َا ٜكسض .
 )ٙتٛنض إع٢ٓ ٚتدلظٙ ٚت٪نسٙ بايتهاز .اب١ً(. ـــــــ)َك( : )عاقب١ َا ٜكسض , قبٌ قسٚضٙ -)َا ٜطز , قبٌ ٚضٚز
 ٜٙع٢ٛ دطغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ . .غذـــــــــــــع() :عاقب١ َا ٜكسض , قبٌ قسٚضٙ(ٚ -)َا ٜطز  قبٌ ٚضٚز
:)٘ٚد٘ ٦ٖٝت٘ ٚعازت ٌٚ ٌٚ أٍَط ُعٖسَت٘ ٚعتازٙ  , ٧ُٜٝٗٚ يه ُٝٔعٓس يه طغا َٛغٝكٝا ٜٛطب ا٭شٕ ٚوطى ايصٖٔ .ٜع٢ٛ د .(عـــــــــــغذ) )ؾ
تٛسٞ با٫تكإ  ٚايؿا٤ تؿٝس ايذلتٝب ٚايتعكٝب ٢ٖٚ ْتٝذ١ ٕا قبًٗا: ُ٘( ـــــــــــــــهـأسـ)ؾ. 
ايؿطط١ٝ ٜؿٝس ايؿو  (إٕ  )اغتعُاٍ  هُ٘(:ــــــِ وـ)إٕ ي.
:)..ايؿٍُٛ. يًعُّٛ (َــاغِ إٛقٍٛ)ا٫دٛاب ايؿطٙ , ٚاغتعُاٍ  ْتٝذ١ ٕا قبً٘ )أخص َٓ٘ َكساض َا ٚ 
:)٘عصف ايؿاعٌ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ . ؾٝ٘ إهاظ )ٜهتؿ٢ ب 
 َا ٜطز( .ع٢ً إؿعٍٛ ب٘  (عكً٘ بػطٜع٠)اؾاض ٚاجملطٚضؾب٘ اؾ١ًُ َٔ ٚغًٝت٘ تكسِٜ  أغًٛب قكط َا ٜطز(: - عكً٘بػطٜع٠  -)ٜعطف(

 .إٛقٛي١ ٜؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ (َـا)ٚاغتعُاٍ                   
:)ٙعٔ ططٜل ايذلازف يًتٛنٝس بٌ نٌ نًُتٌ إطٓاب )عست٘ , عتاز. 
:)ٜؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض . إهاضع )ٜعطف , ٜطز , ٜكسض , ٜعس , ٧ٜٝٗ

ـط٠ ايطابعــــ١ــايؿكـ   
ُٚٚا ا٭ ُُٛ إيٝ٘ ٚاِض ٌْ يهِ ع٢ً َا َتِػ َُٔع ٕٖ شيو  ََٝطٖا; ؾإ ٢ِ ٚأسازَٜجٗا ٚغ َّ ايعطٔب ٚايَعَذ ٜٖا َٝٗا, ٚأ ُُٝهِ .  ؾعاَض ٚاِعط٢ؾٛا غطَٜبٗا َٚعاْ َُ ٖٔ
َٓاَعَتهِ عٔ ايسْا٠٤, ٚاضب٦ٛا بأْؿػهِ عٔ ايٚػعا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ َٚا -َعؿط ايهتاب -ْٚٚعٖٛا  ٌُ اؾٗا٫ت ؾإٕ ايعٝب ٔق  -إيٝهِ ؾٝ٘ أٖ

ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘ أغطع َٓ٘ إٍ ايكـُٓطا٤ ,ٖٚٛ يهِ أؾػس َٓ٘ شلِ  -َعؿطايهتاب
طزاتـــــإؿَعــــاْٞ      

 َعٓاٖا  ايه١ًُ   َعٓاٖا  ايه١ًُ  َعٓاٖا ايه١ًُ
ُٚٚا ٌْ ضززٚا اِض  ابتعسٚا اضبأٚا َعٝل× َػاعس  َُٔع

ُُٛ أيٛؾٗاغرل إأيٛف )ّ( َ غطَٜبٗا  ايٛؾا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ ٚايؿت١ٓ ايٚػعا١ٜ ٚتٓش٘ تٗب٘× تطق٢تطتؿع ٚ َتِػ
َّ ٜٖا ُُٝهِ سطٚب )ّ( ّٜٛ أ َُ  )ّ( دٗاي١اؿُل  اؾٗا٫ت )ّ( ١ُٖععا٥ُهِ  ٖٔ

٢ِ ايؿطف× )ز(عٝٛبٚايكبٝضايٓكل ايعٝب زْػٛا× ٚسكٓٛاأبعسٚا  ْٚٚعٖٛا ايعطب× ا٭داْب ايَعَذ
 . )ز( َعاؾط , ْاع١ أٌٖ َعؿط اشل١ُ× اـػ١ اؿكاض٠ ٚ ايسْا٠٤ ( غرلأخباضٖا )ّ غََٝطٖا
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ايؿـــــــــــطح     
-    ٘ ايهتـاب َـٔ ايصـؿات ؾٝكـٍٛ :      ٚ ٜظتهٌُ عبذ احلُٝذ ايهاتب يف ٖزٙ ايؿكش٠ َا جيـب إٔ ٜتخًـ٢ بـ

َٝٗا، ٚتاسٜخ ٚٚا األػعاَس ٚاِعِشؾٛا غشقشأٚا ِِ ٚأ حشٚب َٜبٗا َٚعاْ َُٔعـنْي      ايعشٔب ٚايَعَج َّ ريـو  ََٝشٖا; ؾـإ حادَٜجٗـا ٚطـ

ُُٛ إيٝٗ ايٛصٍٛ إىل املها١ْ ايظا١َٝ ايت٢يهِ ع٢ً  ُُُهـِ   اَتِظ َُ  ٜـا مجاعـ١   –ٚابعـذٚا  .  ْٚضِّٖـٛا  ايعايٝـ١ ٖٔ

، ٚابتعذٚاا بأْؿظهِ عـٔ ايظِّـعا١ٜ ٚايُُٓٝـ١ َٚـا     ٚاألَٛس احلكري٠  َتهِ عٔ اخلظ١ ٚايذْا٠٤َٗٓ - ايهتاب

ٌُ اجلٗاالت ،  ـُٓشا٤ - ايهتاب اع١مج - ايعٝب إيٝهِايٓكص ٚؾإٕ ؾٝ٘ أٖ ،ٖٚٛ  ٚأنجش ٚضٛحا أطشع َٓ٘ إىل ايك

. . ٚايظالّ عًٝهِ ٚسمح١ اهلل ٚبشناتٜ٘ٚؿكذنِ َهاْتهِ بني ايٓاغ يهِ أؾظذ َٓ٘ هلِ 

 ٝــ١ ايـــاؾُ ايًُشـات ايؿٓٝــــ١ ٚ  
ٜاإلهاظ ٚايسق١ ؾ٢ ْ٘اي, ٚغط ا١ْٝ , سٝح شنط ايعَإ )ا٭ٜاّ( ٚأضاز إعاضى اؿطٚب ع٬قت٘ ايعَعٔ ( فاظ َطغٌ):  (اّـــــــــــــ)أ

 اختٝاض ايع٬ق١.                   
( ْ٘إ:)ِٝ٘ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍ عًايعًِ ٚإعطؾ١ بإْػإ ٜعٌ ٜٚػاعس  سٝح قٛض (اغتعاض٠ َه١ٝٓ) َعٌ يه

.غط ْاشلا ايتؿدٝل ٖٚٛ )َعٌ( ٚ   
 ُٛسٝح قٛض اشلُِ أؾداقا تػُٛ ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍ عًٝ٘ ٖٚٛ  (اغتعاض٠ َه١ٝٓ)ُُٖهِ(:إيٝ٘ )تػ

 ايتًٛع ٚايُٛٛح .ايطؾع١ ٚتٛسٞ بٚ .ٚغط ْاشلا ايتؿدٝل  (تػُٛ)ايؿعٌ                    
( ْعٖٛا :)ِثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍ بؿ٤٢ َاز٣ ٜٓعٙ ٜٚبعس ٚوكٔ كٓاع١ؾب٘ اي )اغتعاض٠ َه١ٝٓ(.قٓاعته

 . ٛسٞ با٫تكإ ٚايسق١. ت ذػِٝ( ٚغط ْاشلا ايتْعٖٛاعًٝ٘ ٖٚٛ )                  
 ٌٖٚغط اؾُاٍ اإلتٝإ بإع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ عٔ َٛقٛف ٖٚٛ اؿُك٢ ٚايػؿاٙ َٔ ايٓاؽ )نٓا١ٜ(: :( ٗا٫تــــاؾ)أ
)( أغطعثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٤٢ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍ عًٝ٘ ٖٚٛ ) ٜػطعبإْػإ  ايعٝبؾب٘  )اغتعاض٠ َه١ٝٓ( :)ٖٚٛ إيٝهِ أغطع

 . ايعٝبٜػبب شلِ تٛسٞ بهطٚض٠ ػٓب نٌ َا  ٚٚغط ْاشلا ايتؿدٝل .                   
 بايتهاز , اؾُع بُٝٓٗا يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ٪نسٜٙدلظ إع٢ٓ ٜٚ (.بامــــــــــــــــطقػٔ بسٜعٞ : ) ِ(:ـــذـ)ايعطب , ايع.
 غطن٘ ايٓكض ٚاإلضؾاز .  طـــــــــــــأَْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ :اض(ـــــــ)اضٚٚا ا٭ؾع 
 ايكطا٠٤نجط٠ غطن٘ ايٓكض ٚاإلضؾاز . ٚايؿعٌ ٜٛسٞ بهطٚض٠ ا٫ط٬ع ٚ طــــــــــأَْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ ٛا غطٜبٗا(:ـــــ)اعطؾ.
 ايذلازف يًتٛنٝس  يتكسٜؼ ٚايتكسٜط , ٚؾُٝٗا إطٓابؾاز . ٚ ٜٛسٞ باغطن٘ ايٓكض ٚاإلض أَط ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ اضب٦ٛا...(: -)ْعٖٛا
 :)يتعِٛٝ , ٚسصف أزا٠ ايٓسا٤ يكطبِٗ َٔ ْؿػ٘ ٚسب٘ شلِ . غطن٘ ايتٓبٝ٘ ٚا ـسا٤ـــْـْٛع٘  أغًٛب إْؿا٥ٞ)َعؿط ايهتاب
 ايذلازف يًتٛنٝس ب ٓابـــــــإط(: )أسازٜجٗا , غرلٖا.  
 :)يكبشٗا . ٛنٝس .. ٚؾٝ٘ ؼصٜط َٔ ٖصٙ ايكؿاتبايذلازف يًت إطٓاب )ايػعا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ 
 :)...ِتؿٝس ايتدكٝل . (يهِ) ؾب٘ اؾ١ًُ ٚ. , ٚاغِ اإلؾاض٠ يًتعِٛٝ , ٚاؾ١ًُ تعًٌٝ ٕا قبًٗا  أغًٛب َ٪نس بإٕ )ؾإٕ شيو يه
 :)ُٛيعُّٛ ٚايؿٍُٜٛؿٝس ا  (َــا) ا٫غِ إٛقٍٛ اغتدساّ )َا تػ . 
 :)ُُِٖهِ( يًتٛنٝس يًتدكٝل .ع٢ً ايؿاعٌ  )إيٝ٘(اؾاض ٚاجملطٚضؾب٘ اؾ١ًُ َٔ بتكسِٜ  طـــــــكأغًٛب ق)تػُٛ إيٝ٘ ُُٖه(
:)أٌٖ اؾٗا٫ت( يًتٛنٝس ( اـدل ع٢ً إبتسأ ؾٝ٘بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ َٔ اؾاض ٚاجملطٚض ) طـــــأغًٛب قك )َا ؾٝ٘ أٌٖ اؾٗا٫ت(

 .ٜٛسٞ باْػُاغِٗ ٗ دٗايتِٗ ٚٓكِٗ  (ؾٝ٘)يتدكٝل ٚايتكسِٜ ,ٚسطف اؾط ٚ ا  
 تعًٌٝ ٕا قبً٘ ٖٚٛبإٕ أغًٛب َ٪نس ٝب(: ـــــــــــــ)ؾإٕ ايع. 
 يًتٛنٝس ٜٚسٍ ع٢ً سطق٘ عًِٝٗ ايتهطاض ؿط ايهتاب(:ــــــــ)َع. 
 ٖٚ(ـــ :)يتدكٝل. ٚاًتٛنٝس )أغطع( يع٢ً اـدل َٔ اؾاض ٚاجملطٚض )إيٝهِ( سِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ بتك أغًٛب قكطٛ إيٝهِ أغطع
.. ِيؿٛا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ غطن٘ ايسعا٤  أغًٛب خدلٟ (:)ايػ٬ّ عًٝه.
 : ٖا ٜ٪نس سطق٘ ايؿسٜس ع٢ً ْكض ايهتاب ٚقسق٘ ٗ ايٓكٝش١ شلِ َا ٜطؾع أنجط ايهاتب َٔ ا٭ٚاَط ٗ ْٗا١ٜ ايطغاي٬َ١س١ٛ َٔ

. قسضِٖ َٚهاْتِٗ , ٚضغبت٘ ٗ غطع١ ا٫غتذاب١ ي٘
 ايعـــاّ ع٢ً ايٓـــل    لــايتعًٝ    

ايت٢ ٚنشت َعإٗا ٗ ايعكط ا٭٣َٛ ًٜٚٛل عًٝٗا إٍ ايعكط ا٭َٟٛ ٖٚٛ َٔ ؾٕٓٛ ايٓجط ٜٚٓتُٞ إٍ ؾٔ ) ايهتاب١ ايسٜٛا١ْٝ (  ٜٓتُٞ ايٓل -
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 (.سٜٛا١ْٝاي ٥ٌطغا)اي
سٌ ثكًت أعبا٤ ايسٚي١ ع٢ً اـًؿا٤ , ٚضأٚا إٔ ٜػتسٚا ايهتاب١ ٗ تعطٜـ ؾ٦ٕٛ ايسٚي١ إٍ طبك١ َٔ ايهتاب  َٔ ايهتاب١ٚٗط ٖصا ايًٕٛ  -

احملذلؾٌ ايصٜٔ عطؾٛا أقٍٛ ايهتاب١ ٚتٓاقًِٗ بعهِٗ عٔ بعض .
ؽ ٚأعٛٝاتِٗ , ًٚٚت ايهتاب١ تُٓٛ سٌ زٕٚ عُط بٔ اـٛاب ايسٚاٜٚٔ سٌ أسؼ عادت٘ تػذٌٝ ايٓا ٚٗطت ايهتاب١ ٗ قسض اإلغ٬ّ -

ٚتتكسّ ست٢ اضتكت ٚاضتؿع ؾأْٗا نجرلا ٗ ايعكطا٭٣َٛ ْتٝذ١ اتػاع ؾ٦ٕٛ ايسٚي١ ٚتعسز ايسٚاٜٚٚٔ ٚساد١ اـًؿا٤ إٍ َهاتب١ اي٠٫ٛ 
 ٚايكاز٠.

, نُا تًُؼ غٗٛي١ ايًؿٜ ٚٚنٛح إع٢ٓ باإلهاظ ٚايككس إٍ ايؿهط٠ َٔ أقطب ططٜل , ٚايتعبرل عٓٗا َٔ غرل تأْل أٚ تهًـ  ُٚٝعت سٝٓصاى -
 ٚايبعس عٔ ايػطٜب ٚعٔ إبايػ١ ٗ ايتؿدِٝ ٚا٫قتباؽ َٔ َعا٢ْ ٚعباضات٘ ٚقٛضٙ .

ٗ سطم ايهتاب ع٢ً اؾتتاح ضغا٥ًِٗ بصنط اغِ اهلل ٚٓسٙ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ْبٝ٘ ٚختاَٗا بتش١ٝ  ٚٚٗط ايٛابع اإلغ٢َ٬ ٚانشا -
اإلغ٬ّ.
ٌٖ تعًِ

ْٛعا آخط َٔ ايطغا٥ٌ ًٜٛل عًٝ٘ ايطغا٥ٌ اإلخٛا١ْٝ .ٕ ٖٓاى أ -1
 زٜٛإ اـطاز ٚزٜٛإ اؾٓس َٔ ايسٚاٜٚٔ ايت٢ أْؿأٖا عُط بٔ اـٛاب. -2
إٔ ايهتاب أزخًٛا ٗ نتاباتِٗ َا اغتشػٓٛٙ َٔ تؿبٝٗات ايؿعط ٚا٭َجاٍ ٚاؿهِ . -3
ت ب٬غ١ ايكٍٛ َٔ ١ًْ شيو .إٔ ايسٚي١ ا٭١َٜٛ ععظت ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا ؾهاْ -4

زلات أغًٛب ايهاتب
أيؿاٚ٘ َٓتدب١ ٚيٝؼ ؾٝٗا تٛغٌ ٫ٚ غطٜب أٚ ٚسؿ٢ ,ٚإِا ؾٝٗا ايعصٚب١ ٚاؿ٠ٚ٬. -1
َعاْٝٗا غعٜط٠ َطتب١ , ٚيٝؼ ؾٝٗا غُٛض ٫ٚ خؿا٤ ,ٚإِا ؾٝٗا ايٛنٛح ٚاْهؿاف ايس٫ي١. -2
ًٗا ٗ زق١ ْٚٛاّ , ؾٗٛ ٜكػِ ايطغاي١ أقػاَا َتٓاغب١ , ٚوًٌ نٌ قػِ َٓٗا ؼ٬ًٝ أٍٚ َٔ ع٢ٓ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ بذلتٝب ا٭ؾهاض ٚتػًػ -3

َٓٛكٝا زقٝكا , َطاعٝا ايذلاب٘ ايٛثٝل بٌ أدعا٤ ايطغاي١ ٚؾكطاتٗا إدتًؿ١ .  
خكاٍ ايؿهٌ(. –ٌّٝ ايهاتب إٍ اإلطٓاب عٔ ططٜل ايذلازف ٚايتهطاض )ايعسٍ ٚاإلْكاف( ,)خ٬ٍ اـرل احملُٛز٠  -4
٫ٚسٜ إٔ ايهاتب قًٌٝ ايكٛض ٗ ايطغاي١ َع بطاع١ عطض إعا٢ْ ٚ تكطٜبٗا ٚاإلقٓاع بٗا . -5
نُا إٔ ي٘ شٚق٘ اـام ٗ اْتكا٤ ا٭يؿاٚ ٚضعا١ٜ اإلٜكاع إٛغٝك٢ ايص٣ ٜعتُس ع٢ً ايتٓاغل ايًؿ٢ٛ ٗ اؾٌُ ٚايؿكطات , َع اإلتٝإ -6

 ٗ َٛانٝع٘ . بايػذع غرل إتهًـ  
 ٬ََض ؾدك١ٝ ايهاتب

ٜعاجل ؾٓ٘ ا٭زب٢ ٗ أْا٠ ٚت٪ز٠ ,ؾأْ٘ ؾإٔ ا٭زٜب ايص٣ ٜبصٍ دٗسا  -عؿٝـ ايٓؿؼ  -ٚاغع ايجكاؾ١  -وب َٗٓت٘  -عاقٌ  -ؾذاع  -سهِٝ  -
 نبرلا يٝدطز يًٓاؽ قٛض٠ َٓتكاٙ َٔ ا٭زب ايطا٥ع .

ايٛادــب إٓــــعيٞ      
َٕ سًُٝا ٗ َٛنع أؿًِ , ؾُٗٝا ٗ َٛنع اٝؿهِ,  ) ؾإٕ ايهاتَب وتاُز ُ٘ ايصٟ ٜجل ب٘ ٗ َُٗات أَٛض٢ٙ إٔ ٜهٛ َٔ ْؿػ٘ ٚوتاُز َٓ٘ قأسُب

ٝٓا عٓس ايؿسا٥ٔس, عإا َا ٜ ٢ّ ٚقذُا ٗ َٛنع اإلسذاّ, َ٪ثطا ايعؿاف ٚايعسٍ ٚاإلْكأف نتَٛا يٮغطاض٢, ٚؾ أتٞ َٔ َكساَا ٗ َٛنع اإلقسا
ا٭ََٛض َٛانعٗا ٚايٛٛاضم ؾ٢ أَانٓٗا (  . ايٓٛاظٍ ٜهُع

(   َٚؿطز) ايؿسا٥ٔس (!  ٚؾٝا(   ْٚع )  ايعؿاف(  , َٚهاز )  َ٪ثطاَا َطازف )  -أ
! َا ايص٣ وتاد٘ ايهاتب َٔ ْؿػ٘ ٚوتاد٘ َٓ٘ قاسب٘ -ب
.ٕٚاشا ! ٕٚاشا اضتؿع ؾأْٗا ٗ ايعكط ا٭٣َٛ!  َت٢ ٚٗطت ايهتاب١ -دـ 
( .أغًٛب قكط  -ٚ قػٓا بسٜعٝا  - ابٝاْٝ يْٛأ ايؿكط٠  ) اغتدطز َ  -ز

 َا ٬ََض ؾدك١ٝ عبس اؿُٝس ايهاتب َٔ خ٬ٍ ايطغاي١! -ٖـ 
ٌْ يهِ ع٢ً َا َت   َُٔع ٕٖ شيو  ٢ِ ٚأسازَٜجٗا ٚغََٝطٖا; ؾإ َّ ايعطٔب ٚايَعَذ ٜٖا َٝٗا, ٚأ ُٚٚا ا٭ؾعاَض ٚاِعط٢ؾٛا غطٜبٗا َٚعاْ ُُٛ إيٝ٘ ) ٚاِض ُُٝهِ , ْٚٚعٖٛا ِػ َُ ٖٔ
ٌُ اؾٗا٫ت , ؾإٕ ايعٝب إيٝهِ -َعؿط ايهتاب – َٓاَعَتهِ عٔ ايسْا٠٤, ٚاضب٦ٛا بأْؿػهِ عٔ ايٚػعا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ َٚا ؾٝ٘ أٖ  -َعؿط ايهتاب -ٔق
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أغطع َٓ٘ إٍ ايكـُٓطا٤ , ٖٚٛ يهِ أؾػس َٓ٘ شلِ ( .
(   ! أؾػس) (  َٚهاز ) ايسْا٠٤ (   ْٚع  أٜاّ ايعطبَا َطازف )   -أ
َِ سصضِٖ ! ٕٚاشا!ايهاتب  َا ايٓكا٥ض ايت٢ قسَٗا  -ب  يًهتاب ! َٚ
(  .  أغًٛب قكط -ا إطٓاب  -أغًٛبا إْؿا٥ٝا  -قػٓا بسٜعٝا  -قٛض٠ خٝاي١ٝ ) عباض٠ :اغتدطز َٔ اي  -دـ 
 َا ع٬ق١ ١ًْ) ؾإٕ ايعٝب إيٝهِ (  مب قبًٗا !  -ز

 ايهاتب !أغًٛب عبس اؿُٝس  خكا٥لَا   -ٖـ 

؟      ٚاألدب اجلا٢ًٖ  ١ْٝ ٚاملها١ْٝ يًعصش اجلاًٖٞاَا احلذٚد ايضَ 1غ

 َ ّٚا٭زب اؾا٢ًٖ ٖٛ أزب تًو ايؿذل٠ .١٥ ٚٔػٌ عاَا  اٜككسايعكط اؾاًٖٞ ظَٓٝا ٖٛ ايؿذل٠ اييت غبكت ٚٗٛض اإلغ٬
.  ( ايُٝٔ – ايُٝا١َ – لس – تٗا١َ –) اؿذاظ ٢ٖ :ييت تهِ ٔػ١ أقػاّ أغٝا ٚا ٢ َٔػطبايٓٛب اؾكع ب٬ز ايعطب ت  ٚايب١٦ٝ إها١ْٝ:

 َارا تعشف عٔ ايتهٜٛٔ االجتُاعٞ يًُجتُع اجلاًٖٞ ؟ 2غ

 اْكػِ ايعطب َٔ سٝح زضد١ ايتشهط إىل قػُني  :-

: ايصٜٔ عاؾٛا ٗ تٓكٌ ٚاضؼاٍ ٗ ايباز١ٜ ) ايكشطا٤ (.    ٚأٌٖ ايبس -2                             : ايصٜٔ عاؾٛا ٗ اؿهط َجٌ  ) َه١ (أٌٖ اذتهط  -1
  :  ٌُنُا ٜٓكػِ ايعطب َٔ سٝح ا٭قٌ إٍ قػ- 
.اعٌٝ إزل ٚيس َٔ ٖٚٛ عسْإ إٍ ٜٚٓػبٕٛ(  ايؿُاٍ عطب)  ايعسْإْٝٛ – 1
. قشٛإ ا٭ندل دسِٖ إٍ ٜٚٓػبٕٛ(  اؾٓٛب عطب: )  ايكشٛإْٝٛ – 2
 ًٖٝبعض ايكِٝ ايٓب١ًٝ َجٌ ) ايؿطٚغ١ٝ ٚايؿذاع١ ٚايكدل ٚايهطّ َٚٓاظي١ ا٭عسا٤ ٚايٛؾا٤ ... ( َٚٔ إعاضف اييت بطعٛا ٚقس عطف اؾا ٕٛ
ؾٝٗا ايؿطاغ١   
 َاشا تعطف عٔ اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ يًعطب قبٌ اإلغ٬ّ !  3ؽ
 ّٚا٭ٚثإ   ٚبعهِٗ عبس غرل شيو نايؿُؼ ٚايكُط . ٖٚصٙ ايؿٛن٢  عطف ايعطب ايٝٗٛز١ٜ ٚايٓكطا١ْٝ يهٔ ايصٟ اؾتٗط أنجط ٖٛ عباز٠ ا٭قٓا
ايس١ٜٝٓ َٔ ايعٛاٌَ اييت َٗست ٫ْتؿاض اإلغ٬ّ .  
 َاشا تعطف عٔ اؿٝا٠ ا٭زب١ٝ ٗ اؾا١ًٖٝ !  4ؽ
 زق١ يًب١٦ٝ اؾا١ًٖٝ ٚغذ٬ يعازاتِٗ بطع ايعطب ٗ ا٭زب ) ؾعطا ْٚجطا (  ٜٚسٍ شيو ع٢ً شنا٥ِٗ ٚؾكاستِٗ ٜٚعتدل ا٭زب اؾاًٖٞ قٛض٠ قا
ٚأخ٬قِٗ ,  ٚنإ يًعطب َعاضض أزب١ٝ تؿٌُ ايؿعط ٚايهتاب١ .  

ؽ:َا ايكِٝ ايت٢ ؾهًت ًَُشا َٔ ٬ََض عكط َا قبٌ اإلغ٬ّ ! َٚا ايص٣ تأنس عًٝ٘ ٖصٙ ايكِٝ!
 غاث١ إًٗٛف .إ –ايكسم  –ايٛؾا٤  –وٌُ ايؿعط اؾا٢ًٖ فُٛع١ َٔ ايكِٝ َجٌ : اؿب
  ٢ٖٚ0 ت٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ايتٛاقٌ بٌ اجملتُعات ٚ بٌ ا٭ؾدام

ؽ: ٚنض إٓٗر ايص٣ ايتعَت٘ ايككٝس٠ ايعطب١ٝ ؾ٢ ايعكط اؾا٢ًٖ.   
: ٖٛٚ اؽصت ايككٝس٠ ٗ ايعكط اؾاًٖٞ ؾه٬ٟ عاَٟا ثابتٟا شلا
 ؾدط ... إخل( أٚ ايػعٍ . –ضثا٤  –ايط٥ٝػ٢ يًككٝس٠ )َسح ايػطض  –ٚقـ ايٓاق١  –ٚعٔ احملبٛب١  –ايٛقٛف ع٢ً ا٭ط٬ٍ  -
ٚبٗصا ؾإٕ ايككٝس٠ ايٛاسس٠ تتعسز بٗا ا٭غطاض ايؿعط١ٜ نايػعٍ ٚايٛقـ ٚايؿدط ٚاؿُاغ١ ... إخل . ٚ ىتُٗا بأبٝات َٔ اؿه١ُ -
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 اتــــــــــــــكـــًإع   
ٗا َٚتاْتٗا ْٚاٍ أغًٛبٗا, ٚتعبرلٖا ايكازم عٔ ب٦ٝتِٗ ; ٚيصيو ؾٛزت -ايتعطٜـ :ٖٞ قكا٥س طٛاٍ َٔ ايؿعط اؾاًٖٞ اخترلت

 . استؿ٢ بٗا ايعطب
١ٝــــبب ايتػُــــــغ  

٠ آضا٤ َٓٗا:ٌٝ ؾ٢ غبب تػُٝتٗا بٗصا ا٫غِ عسق
إْٗا ناْت تهتب َا٤ ايصٖب, ٚتعًل ؾ٢ أغتاض ايهعب١.-1
 ١ُٝ سؿاٟٚا شلا ٚقْٛا .إْٗا ناْت تهتب عًٞ ضقاع َٔ اؾًس, َٚعًك١ عًٞ عُٛز اـ-2
إْٗا نٓت تعًل با٭شٖإ ٚا٭ؾ٦س٠ ؾُاشلا ٚضٚع١ أغًٛبٗا.-4                                إْٗا ناْت نشبات ايعكس ايٓؿٝػ١ ايت٢ تعٜٔ اؾٝس )ايعٓل(.-3

 اًٖٞــــات ايؿعط اؾــــزل   
*اتػِ ايؿعط اؾا٢ًٖ بعس٠ زلات ٗ َعاْٝ٘ ٚأخًٝت٘ ٚأيؿاٚ٘ ٚأغايٝب٘ , ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايػُات ٗ:

           .ٚنٛح إعا٢ْ ٚق١ً إبايػ١ أٚ ايػًٛ ؾٝٗا                                  .ق١ً ايتأْل ٗ تطتٝب إعا٢ْ ٚائؿهط 
 .دٛز٠ اغتعُاٍ ا٭يؿاٚ ٗ َعاْٝٗا إٛنٛع١ شلا                           .ا٭خ١ًٝ ايبسٜع١ ٚايتؿابٝ٘ ايٛطٜؿ١ ٚا٫غتعاضات اؾ١ًُٝ
 .ايككس ٗ اغتعُاٍ أيؿاٚ اجملاظ                             .عسّ تعُس اغتدساّ احملػٓات ايبسٜع١ٝ
 .َتا١ْ ا٭غًٛب عػٔ إٜطاز إع٢ٓ إٍ ايٓؿؼ                  .ٍإٜجاض اإلهاظ إ٫ إشا زعت اؿا

ؾٕٓٛ ايٓجط اؾاًٖٞ    ثاْٟٝا : ايٓجط اؾاًٖٞ    
يٓجط ايت٢ ٚٗطت ٗ ايعكط اؾا٢ًٖ !ؽ: َا ؾٕٓٛ ا 
 َٔ أِٖ ؾٕٓٛ ايٓجط اؾا٢ًٖ , ايٛقاٜا ٚاؿهِ ٚا٭َجاٍ . -

 ؽ: َا ايٛق١ٝ !َٚٔ ايص٣ ٜكسَٗا! َٚا خكا٥ل أغًٛبٗا! َٚا أؾٗط ايٛقاٜا ٗ ايعكط اؾا٢ًٖ!
-   : 0َٔ اؿانِ يؿعب٘ تٓكٌ خدلات َٔ اآلبا٤ إٍ ا٭بٓا٤ ,َٚٔ ش٣ٚ اؿه١ُ إٍ غرلِٖ ٚقس تهٕٛ ايٛق١ٝ 

 ٜػًب ع٢ً أغًٛبٗا ايػذع . َٚٔ أؾٗط ايٛقاٜا ٚق١ٝ أّ ٫بٓتٗا ٭َا١َ بٓت اؿاضخ.  : خكا٥ل أغًٛب ايٛق١ٝ
 ؽ:َا إجٌ ! ٚمب ٜتػِ أغًٛب إجٌ!

- : ٌقٍٛ َٛدع ٚضز ؾ٢ َٛقـ َا ٚشاع ع٢ً َط ايعكٛض .  إج ٖٛ 
- : ٘ٚخكا٥ل أغًٛب        .اإلهاظ      ْ.اٍ ايكٝاغ١  .  ٚنٛح إع٢ٓ . غ١َ٬ ايؿهط٠

 ؽ:َا ايص٣ تعدل عٓ٘ اؿه١ُ! ٚمب تتػِ !
- . اؿه١ُ : تعدل عٔ خ٬ق١ ػطب١ ؾ٢ عباضات َٛدع٠. ٚتتػِ باؾُاٍ ؾ٢ ايكٝاغ١ 

 ؽ: َا اـٛب١ ! َٚا أغطانٗا ! َٚا خكا٥ل أغًٛبٗا!
 -  0 ٛاد١ٗ ْع َٔ ايٓاؽ ؾ٢ غطض َٔ ا٭غطاض بػطض اإلقٓاع ٚاإلَتاع: ٢ٖ َا ًٜك٢ ؾ٢ َاـٛاب١

. ايكًض بٌ إتداقٌُ              0ايسع٠ٛ إٍ عٌُ اـرل         0إثاض٠ اؿُاغ١ :  أغطاض اـٛب١ 
: خصائص أسلوب اخلطابة
   .ؾس٠ اإلقٓاع ٚايتأثرل      .ْٞٚنٛح إعا 0غٗٛي١ ٚٚنٛح ايؿهط٠ ٚدٛز٠ ايعباضات ٚإعا٢ْ. قكط اؾٌُ ٚايؿكطات
 .ٚغٗٛي١ ا٭يؿا                 0تٓٛع ا٭غًٛب   .ْٚاٍ ايتعبرل ٚغ١َ٬ ا٭يؿا
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ا٢ًٖ !ؽ:َا خكا٥ل أغًٛب ايٓجط ؾ٢ ايعكط اؾ
-       .ا٫عتُاز ع٢ً اإلهاظ                .ْاٍ ايكٝاغ١                     .ٚزق١ ا٭يؿا .ٚنٛح إعا٢ْ   
                  . ق١ً ايكٛض اـٝاي١ٝ                     . ؾٝٛع احملػٓات ايبسٜع١ٝ  .غ١َ٬ ايؿهط

ؽ : َا أثط اإلغ٬ّ ع٢ً ايعطب !َٚا ايطنٓإ ا٭غاغٝإ ايًصإ ٜكّٛ عًِٝٗ زٜٔ اإلغ٬ّ!
- ٟٚا ؾساّزا , ثِ ٚٗط اإلغؿس٠ , ٚنإ أًٖٗا ناْت ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ قس ُعط٢ؾت بايكػ٠ٛ ٚاي ٬ّ ؾٝٗاغ٬
  تبسيت تًو ايكؿات عٓس نجرل َِٓٗ إٍ ايًٌ ٚايطؾل ٚايط١ٓ . نإ اإلغ٬ّ ٫ٚ ٜعاٍ ٖٛ ايؿطٜع١ ايت٢ غرلت ؾهٌ اؿٝا٠ ايعطب١ٝ

َٔ ايٛامل إٍ ايعسٍ َٚٔ ؾػاز ا٭خ٬م إٍ اإلّإ بايٛاسس ايطظام . 
 ّٚظعِٝ ٖٛ ايطغٍٛ  ٚسس ايكبا٥ٌ ؾ٢ أ١َ عطب١ٝ ٚاسس٠ ؼت يٛا٤ اإلغ٬  ٕ0ٚزغتٛض ٖٛ ايكطآ
  0قه٢ اإلغ٬ّ ع٢ً ايٛث١ٝٓ اؾا١ًٖٝ  بهٌ أؾهاشلا
  اضتك٢ بعكٌ اإلْػإ ,ٚ زعا ايعطب إٍ ا٭خ٠ٛ ٚايتٛسس ػُعِٗ ضاب١ٛ ايسٜٔ ,بعس إٔ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ قبا٥ٌ َتؿطق١, ٫ٜعطؾٕٛ ؾهط٠ ا٭١َ
 ٚػُعِٗ ايعكب١ٝ .,إِا ٜعطؾٕٛ ؾهط٠ ايكب١ًٝ ٚايٓػب   
 . ٕأضغ٢ اإلغ٬ّ زعا٥ِ ٖصٙ ا٭١َ يتهٕٛ أ١َ َجاي١ٝ ٜسعٛ أؾطازٖا إٍ اـرل ٜٚتعإْٚٛ ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ٫ ع٢ً اإلثِ ٚايعسٚا
ٜٚكّٛ ٖصا ايسٜٔ ع٢ً ضنٌٓ أغاغٌٝ ُٖا ايعكٝس٠ ٚايعٌُ.  

ؽ: إٍ أٜٔ اػٗت أْٛاض ايعطب بعس تٛ سٝس نًُتِٗ !
ٗت إٍ ؾتض ا٭قٛاض اجملاٚض٠ شلِ ست٢ نُت زٚيتِٗ اإلغ١َٝ٬ ب٬ز )ايعطام ٚ غٛضٜا ٚؾاضؽ َٚكط ٚا٭ْسيؼ ٚاشلٓس ٚايكٌ ٚغرلٖا(.اػ

!يؿتٛح اإلغ١َٝ٬ ع٢ً سٝا٠ ايعطب ؽ:َا تأثرل ا
 . ِٗاغتٛاع ايعطب بٗصٙ ايؿتٛح إٔ ٜٓكًٛا إٍ ا٭َِ ا٭خط٣ يػتِٗ ٚزِٜٓٗ ٚآزاب
  ايعطب١ٝ ٢ٖ ايػا٥س٠ ؾ٢ نجرل َٔ تًو ايبًسإ .أقبشت ايًػ١
 .  ٘زخٌ أٌٖ ايب٬ز إؿتٛس١ ايسٜٔ اؾسٜس ؾٓبؼ َِٓٗ عًُا٤ ؾ٢ ايًػ١ ٚايعًِ ٚايؿك

0ؽ: غاض ا٭زب)ؾعطٙ ْٚجطٙ( ضناب اؿهاض٠ اؾسٜس٠ . ٚنض شيو 
  ٘0نإ يًؿعط ايٝس ايعًٝا ؾ٢ ايسؾاع عٔ ايسٜٔ اؾسٜس ّسح ضداي
 زب بأغًٛب ايكطإٓ ايعصب ٚٚبب٬غ١ ايطغٍٛ تأثط ا٭0ٚؾكاست٘ ايت٢ ناْت ِٛشدا ٚسسٖا

0ؽ: تػرلت يػ١ ايؿعط َٚعاْٝ٘ ٚأخًٝت٘ ٚأغايٝب٘ ٚأغطان٘ . ٚنض شيو 
 .ٚتٗصٜب أيؿاٚ ايًػ١ :َشانا٠ أيؿاٚ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚ فاْب١ سٛؾ٢ ا٭يؿا 
 َ ٍع٢ٓ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭ٍٚ َٓاغب١ , ٚاغتعًُت أيؿاٚ نايكٝاّ ٚايعنا٠ ٚايك٠٬ ٚإ٪َٔ ٚايهاؾط ايتٛغع ؾ٢ ز٫ي١ ا٭يؿاٚ بإخطادٗا َٔ َع٢ٓ إ
 .ايتأْل ؾ٢ اغتدساّ ا٭غايٝب ٚايتؿٓٔ ؾ٢ أْٛاعٗا 
 غ٬ّ .زخٍٛ أغطاض دسٜس٠ ؾ٢ ايؿعط َجٌ : ؾعط ايؿتٛح ٚإػاظ٣ ايص٣ ؾطنت٘ زٚاع٢ اؾٗاز ؾ٢ غبٌٝ اهلل ٚؾتض ايبًسإ ٚزخٍٛ أًٖٗا ؾ٢ اإل

زلات أغًٛب ايكطإٓ ايهطِٜ   
ؽ:َا ايص٣ ميجً٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟ َٚا ايػُات ايت٢ متٝع بٗا أغًٛب٘؟

- . َٕكسض ايب٬غ١ ٚايؿكاس١ ٚايبٝا 
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 :ٗخصائص أسٍٛت ِٓٚ

 . اٌّفشداخ خ١ٍّح اٌٛلغ فٝ اٌسّغ ِٚرسمح ِغ اٌّؼأٝ ٚٚاسؼح اٌذالٌح 

 أٝ سغُ لصش٘ا. وث١شج اٌّؼٌدٍّح دل١مح اٌص١اغح ٚا 

  0اٌرؼث١شاخ ذٕاسة اٌحاي اٌزٜ ذشد ف١ٗ فٝ س١اق ا٠٢اخ ، ت١ٍغح ذثشص اٌّؼٕٜٛ فٝ صٛسج حس١ح ٍِّّٛسح 

ايٓجط ٗ عكط قسض اإلغ٬ّ    
: َا أغباب ق٠ٛ ايٓجط ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ! َٚا َٛاٖط شيو!1ؽ
- . َٛاٖط شيو: بػبب ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ َٚا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ قِٝ َباز٨ َٔٚ 
 ٚؼطضت َٔ قٝٛز ايكٓع١ ايًؿ١ٝٛ , ٚتطابٛت أؾهاضٖا , ٚاغتُست َٔ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ايؿطٜـ َعاْٝٗا ,ٚطٗاض٠ أيؿاٚٗا . نجطت اـٛاب١,
 ٌايتهًـ . ;اغتذاب١ ؿادات ايسٚي١ ايت٢ تتًٛب اغتشساخ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓجط. ُٚٝعت بايٛنٛح ايتاّ ٚاإلهاظ ٚايبعس عٔ نجطت ايطغا٥
 )اغتذاب١ يطٚح اإلغ٬ّ ايص٣ ٜسعٛ إٍ ا٭َط بإعطٚف , ٚايتعإٚ ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ...إخل . تٛٛض ؾٔ )ايٛقاٜا ٚايٓكا٥ض ;
ؽ: َا َٛاٖط تٛٛض اـٛاب١ ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ. : َا ايػُات ايؿ١ٝٓ يًدٛاب١ ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ !2ؽ
- , ٚتطابٛت أؾهاضٖا , ٚاغتُست َٔ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ايؿطٜـ َعاْٝٗا ,ٚطٗاض٠ أيؿاٚٗا . ؼطضت َٔ قٝٛز ايكٓع١ ايًؿ١ٝٛ
: َا أغباب ٚٗٛض ايطغا٥ٌ ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ!3ؽ
- .تًب١ٝ ؿادات ايسٚي١ ايت٢ تتًٛب اغتشساخ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓجط
:عًٌ نجطت ايٛقاٜا ٚايٓكا٥ض ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ.4ؽ
ّ ايص٣ ٜسعٛ إٍ ا٭َط بإعطٚف , ٚايتعإٚ ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ...إخل .اغتذاب١ يطٚح اإلغ٬ -
 : ٚنض أثط اإلغ٬ّ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ٢ ايًػ١ ٚا٭زب .5ؽ
-   يكس نإ يًكطإٓ ايهطِٜ  أثط ٚانض ؾ٢ تٛسٝس ايًػ١ ْٚؿطٖا ٚتطقٝتٗا َٔ سٝح أغطانٗا َٚعاْٝٗا ٚأيؿاٚٗا ٚأغايٝبٗا , ؾأقبشت ايًػ١
اـايس٠ , ٚأسسخ ؾٝٗا عًَٛا ١ْ ٚؾْٓٛا ؾت٢ ي٫ٛٙ مل ؽٛط ع٢ً قًب , َٓٗا )ايٓشٛ, ايكطف , إعا٢ْ , ايبسٜع , ايبٝإ(  
 : ٚنض أثط اؿسٜح ايؿطٜـ ؾ٢ ايًػ١ ٚا٭زب .6ؽ
-  .سطم إػًُٕٛ ع٢ً ع٢ً سؿٜ ٖصا ا٭ثط ايعِٛٝ سطقا مل تٛؾل إٍ إٍ َجً٘ أ١َ ؾ٢ سؿٜ آثاض ضغٛشلا

, ٚدٛاَع نًُ٘ ايت٢ٚتأثط ا٭زبا٤ ب٘ ؾ٢ ايؿكاس١  ٚايب٬غ١ ٚاإلهاظ  ٚايبٝإ بايسضد١ ايجا١ْٝ بعس ايكطإٓ , ٫ٚ غُٝا ؾ٢ ٔسهِ ايطغٍٛ   
٢ٖ ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ يٮزٜب ٚ اؿ١ًٝ ايت٢ ٜعزإ بٗا ن٬ّ ايهاتب ٚاـٛٝب .

 : ٚنض خكا٥ل ايؿعط ؾ٢ ايعكط ا٭٣َٛ!1ؽ
- )ٖصٙ ا٭غطاض :ٚٗطت أغطاض دسٜس٠ مل ٜعطؾٗا ايؿعط ايعطب٢ بكٛض٠ ٚانش١ َٔ قبٌ َٚٔ : َٔ سٝح ا٭غطاضأ
عات بٌ ا٭سعاب ايت٢ ٚٗطت ؾ٢ ٖصٙ ايؿذل٠, َٔ ) ا٭ٌَٜٛ ٚ اـٛاضز  ٚايؿٝع١ ٖٚاسلٌٝ(.اٖٛ ٜعدل عٔ ايٓع ايؿعط ايػٝاغ٢: - 1
 ايػعٍ: ٚقس اػ٘ اػاٌٖ: – 2
ايؿاعط" عُط بٔ أب٢ ضبٝع١" . ٖ٘ٛ ايص٣ ٜتٓاٍٚ إؿاتٔ اؿػ١ٝ يًُطأ٠ . ٚٚٗط ؾ٢ اؿٛانط ٚإسٕ . ّٚجً :) ايكطٜض (  اؿهط٣ايػعٍ  -
 اْكطاف ايؿعطا٤ عٔ نجرل َٔ أغطاض ايؿعط اؾا٢ًٖ يعٚاٍ زٚاعٝٗا.                               ؾٝٛع ايطخا٤ .        :ٚأغباب ٚٗٛضٙ      
ٚتٓاٍٚ َؿاتٔ إطأ٠ إع١ٜٛٓ ٚاؾٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ , ٚتٓاٍٚ َعا٢ْ ايٛدس ٚايؿه٣ٛ ٚايٛٗط ٚايٛؾا٤. ٚٚٗط ؾ٢  :) ايعؿٝـ ( يػعٍ ايبس٣ٚا -

 ايباز١ٜ . ّٚجٌ ٖصا ا٫ػاٙ َٔ ايػعٍ ايؿاعط" ٌْٝ بٔ َعُط" .        
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٢ٖ َعاضى ٖذا١ٝ٥ ْؿبت بٌ ايؿعطا٤ , َٚٔ ؾعطا٥ٗا )ايؿطظزم  ٚدطٜط ٚ ا٭خٌٛ(.ض : ايٓكا٥ -3
ايكطاع ايعكيب.   ايتٓاؾؼ ايؿدك٢ بٌ ايؿعطا٤ إلٚٗاض ايتؿٛم.    أغباب ٚٗٛضٖا: -

 ٚدٛز ٚقت ؾطاؽ نإ ايٓاؽ ٜػسْٚ٘ ؾ٢ َتابع١ ٖصٙ إعاضى بٌ ايؿعطا٤  .ا٫ْتُا٤ات اؿعب١ٝ   
َٔ حٝح املعا٢ْ: -)ب(

. سٝح إعا٢ْ: أَس اإلغ٬ّ ايؿعط بجط٠ٚ خكب١ َٔ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ َٔ 
 ا٢ْ اؾاًٌٖٝ ٚأؾهاضِٖ ٚخكٛقا ؾ٢ غطض اشلذا٤ ٚايؿدط.عاز ايؿعطا٤ ٜػتُسٕٚ َع

صٝاغ١:َٔ حٝح اي -)ج(

  ِايؿعطا٤ ٜتكٝسٕٚ بٓٛاّ ايككٝس٠ اؾا١ًٖٝ ٌٚٚ ايؿعطا٤ اؿهطٜٕٛ َِٓٗ ٜػتًٕٗٛ قكا٥سِٖ بٛقـ ا٭ط٬ٍ, ٚبها٤ ايسٜاض, ضغ ٌٚ
 اخت٬ف ايب١٦ٝ.  
  يًػعٍ قكٝس٠ نا١ًَ , ٚبصيو خايؿتُٓٗر ايككٝس٠ اؾا١ًٖٝ.ؾ٢ اؿذاظ ٚٗطت طا٥ؿ١ َٔ ايؿعطا٤ , دعًت

َٔ حٝح ايتصٜٛش: -)د(

- .اعتُس ايؿعطا٤ ع٢ً ايتكٜٛط ؾ٢ إبطاظ إعا٢ْ , ٚاغتُسٚا خٝاشلِ َٔ ايب١٦ٝ احمل١ٛٝ بِٗ , ٚدا٤ت قٛضِٖ سػ١ٝ دع١ٝ٥
َٔ حٝح األيؿاظ: -)ٖـ(

-  ٚ ٕاؿسٜح.دا٤ت ا٭يؿاٚ ٚانش١ َعدل٠ , َتأثط٠ بايكطآ
َٔ حٝح املٛطٝكا: -)ٚ(

-. َٗٛغٝكا ايؿعط ا٭٣َٛ ٚانش١ ايٓػِ ؾ٢ ا٭ٚظإ ٚايكٛا
ٟٛـــــــط ا٭َـــــــــــايٓج 

: َا أغباب اظزٖاض  األزب ؾ٢ ايعكط األ٣َٛ؟ َٚا َعاٖط شيو؟1ؽ

 ْجطٙ.ناْت اؿطٚب ايهجرل٠, ٚايكطاعات اؿعب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ زاؾعا ٫ظزٖاض ا٭زب ؾعطٙ ٚ -
.ٚيهٔ ايٓجط ايؿ٢ٓ )ا٭زب٢( ,قس ْاي٘ َٔ ايتٛٛض أنجط ٖا ْاي٘ ايؿعط , سٝح بًػت اـٛاب١ ٚايهتاب١ َٓعي١ ع١ُٝٛ دسا.

 : َا خكا٥ل أغًٛب ارتطاب١ ؾ٢ ايعكط األ٣َٛ ؟.2ؽ

 .ٙأنجط اـٛبا٤ َٔ ا٫قتباؽ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ٢ ا٫غتس٫ٍ,ٚاغتُسٚا نجرلا َٔ َعاْٝ٘ ٚقٛض 
 ُٓٛا خٛبِٗ بعض اؿهِ ٚا٭َجاٍ .    ن 
 . ٘ٝسطم اـٛبا٤ ع٢ً اختٝاض ا٭يؿاٚ ٚسػٔ تٓػٝل اؾٌُ , ٚ َٓاغبتٗا يًُٛقـ ايص٣ تكاٍ ؾ
 : َت٢ ظٗطت ايهتاب١؟ ٚنٝـ أقبشت ؾ٢ ايعكط األ٣َٛ ؟3ؽ

- ط ا٭٣َٛ .ٚٗطت ؾ٢ عكط قسض اإلغ٬ّ , ًٚٚت تُٓٛ ٚتتكسّ , ست٢ اضتكت ٚاضتؿع ؾأْٗا نجرلا ؾ٢ ايعك
 : َا أغباب اظزٖاض ايهتاب١ ؾ٢ ايعكط األ٣َٛ ؟4ؽ

  .ساد١ ايسٚي١ ا٭١َٜٛ إيٝٗا ٫تػاع ضقعتٗا                   . ٜٔٚتعسز ايسٚا
 . ساد١ اـًؿا٤ إٍ َهاتب١ اي٠٫ٛ ٚايكاز٠                   ( نإ يسٜٛإ ايطغا٥ٌ أٜاز ٫ تٓهط ؾ٢ اظزٖاض ايهتاب١ ٚخاق١.)عبس اؿُٝس ايهاتب
 :َا خكا٥ل أغًٛب ايهتاب١ ؾ٢ ايعكط األ٣َٛ ؟.5ؽ

 ) ؾ٢ قٛؽ عباضات ايطغا٥ٌ ٚؽرل أيؿاٚٗا ٚػٜٛسٖا .   تأْل ايهتاب ؾ٢ نتاباتِٗ ) ايسٜٛا١ْٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚضغا٥ًِٗ اإلخٛا١ْٝٚغرلٖا
 ٓتؿبٝٗات ايؿعط ٚأَجاي٘ ٚسهُ٘.اقتبػٛا نجرلا َٔ َعا٢ْ ايكطإٓ  ٚقٛضٙ ٚعباضات٘,َٚعدٗا َا اغتشػ َٔ ٙٛ 
 .ًِٗغًب ايٛابع اإلغ٢َ٬ ؾ٢ اؾتتاح ايهتاب يطغا٥    
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ٖٞ ايتعبرل اؾٌُٝ عٔ إع٢ٓ ايص٣ وؼ ب٘ ا٭زٜب َٔ ؾطح أٚ سعٕ أٚ أٌَ ٜٚأؽ ضنا أٚ غهب ......  إخل  بعبـاض٠ قـشٝش١ شلـا ؾـ٢       َؿّٗٛ ايبالغ١ :-
 ٕكته٢ اؿاٍ .  ّايٓؿؼ تأثرل َع َطاعا٠ ايه٬

أٟ) تعبرل ا٭زٜب عٔ إعاْٞ ٚايعٛاطـ اييت ٜؿعط بٗا َٔ ؾطح ٚسعٕ ٚأمل ٚسػط٠ َا ٜٓاغبٗا َٔ أيؿاٚ ٚعباضات(. 

 عٛاٌَ تهٜٛٔ األزٜب ايبًٝؼ:

 اعس ايًػ١ نُاْٟا يػ١َ٬ ايتعبرل ٚبعسٙ عٔ ا٭خٛا٤.زضاغ١ قٛ -2                                           ا٫غتعساز ايؿٛطٟ ٚإٖٛب١ ايٛبٝع١ٝ ٚايصٚم اؾٌُٝ. -1
ايكسض٠ عًٞ ايٓكس أٟ ايكسض٠ عًٞ ُٝٝع اؾٝس َٔ ايطز٤ٟ ٗ ا٭غايٝب. -4                            اإلط٬ع عًٞ ايذلاخ  ا٭زبٞ ) ْجطٟا ٚؾعطٟا( ٚسؿٜ ايهجرل َٓ٘. -3
 ًٛب اؾٝس َٔ سػٔ اختٝاض ا٭يؿاٚ ٚبٓا٤ ايعباض٠ ١ُ٥٬َٚ ايه٬ّ يًُٛنٛع.َطاعا٠ َكاٜٝؼ اؾُاٍ اييت ٚنعٗا ايعًُا٤ يٮغ -5

ايتعبرل اؿكٝكٞ ٚاجملاظٟ
 .  ايت٢ ٚنعت ي٘ ايصٟ تػتدسّ ؾٝ٘ ا٭يؿاٚ ٗ َعاْٝٗا اؿكٝك١ٝ ا٭غًٛب ٖٛ  ايتعبري اذتكٝكٞ :

تض ا٭ظٖاض ٚٗ ايؿتا٤ ُٛط ايػُا٤.ٗ ايطبٝع تتؿ -نطِٜ  ايعطب٢ -اؾٓس٣ ؾذاع  –ايعًِ ْاؾع َجٌ :         

ا . ُأٚ غرلٖ ٬١ظَايصٟ تػتدسّ ؾٝ٘ ا٭يؿاٚ ٗ غرل َعاْٝٗا اؿكٝك١ٝ يع٬ق١ إؿاب١ٗ أٚ إ ا٭غًٛبٖٛ ايتعبري اجملاظٟ : 

 . )ايع٬ق١ بٌ ا٭ظٖاض ٚايػُا٤ ٞ ايػُا٤ ٗ ايطبٝع تبتػِ ا٭ظٖاض ٚٗ ايؿتا٤ تبه -اؾٓس٣ نا٭غس ؾ٢ ايؿذاع١. )ايع٬ق١ َؿاب١ٗ(    َجٌ : 
)ايع٬ق١ بٌ ايطقاب . ٜسعٛ اإلغ٬ّ إٍ ؼطٜط ايطقاب –آط ٚد٘ ايؿتا٠ . )ايع٬ق١ بٌ ٓط٠ ايٛد٘ ٚاـذٌ ٬َظ١َ(  –ٚاإلْػإ َؿاب١ٗ(        

ٚايعبٝس ع٬ق١ دع١ٝ٥ يٝػت َؿاب١ٗ أٚ ٬َظ١َ(
  ايبإ قس ٖٝذت أسعاْٞ     ٚظزتين ططبا ٜا طا٥ط ايبإقاٍ عٓذل٠ :        ٜا طا٥ط
ٖٓا ؽٌٝ عٓذل٠ إٔ ايٛا٥ط إْػإ ٜػُع ايٓسا٤, ؾايع٬ق١ ٖٓا ع٬ق١ إؿاب١ٗ. -
 ..اقتشِ أغٛزْا خ٘ باضيٝـ 
ٖٓا تكٛض إٔ اؾٓٛز أغٛز ,  ؾايع٬ق١ ٖٓا ع٬ق١ إؿاب١ٗ. -
  إكط٣ بٝت٘ َؿتٛح يًذُٝع  .
قؿ١ ٢ٖٚ )نجط٠ ايهطّ(  , سٝح أطًل ايه٬ّ ٚأضاز ٫ظّ َعٓاٙ , ؾايع٬ق١ ٖٓا ع٬ق١ ا٬ٕظ١َ. ٖٓا نٓا١ٜ عٔ -
 .قبض ا٭َٔ ع٢ً عٕٝٛ ا٭عسا٤ 
عٕٝٛ ا٭عسا٤ فاظ َطغٌ ع٢ً ايطقبا٤ ٚاؾٛاغٝؼ ٚايع٬ق١ بٌ ايعٕٝٛ ٚاؾٛاغٝؼ  ع٬ق١ دع١ٝ٥ )ؾايع٬ق١ يٝػت َؿاب١ٗ ٫ٚ ٬َظ١َ(. -

 تدسّ األزبا٤ ايتعبري اجملاظٟ ؟ؽ : ملاشا ٜػ

. دـ : ٜػتدسّ ا٭زبا٤ ايتعبرل اجملاظٟ ; إلبطاظ عاطؿتِٗ ٚتٛنٝض أؾهاضِٖ , ٚيًتأثرل باإلَتاع ٚاإلقٓاع ٗ ْؿٛؽ ايػاَعٌ أٚ ايكاض٥ٌ

عًّٛ ايب٬غ١
ا٭غًٛب اإلْؿا٥ٞ  -ايككط -اإلهاظ ٚاإلطٓاب ٚإػاٚا٠  -ايتكسِٜ ٚايتأخرل . َجٌ : )ٚ ٖٛ عًِ ٜٗتِ بٛطم تطنٝب ايه٬ّ ٜٚؿٌُ  عًِ املعاْٞ : - 1
 اجملاظ ( .  –ايهٓا١ٜ  –ا٫غتعاض٠  –ٜٚؿٌُ : ) ايتؿبٝ٘  .عٔ إع٢ٓ كٜٛطٛطم ايتهٌ َا ٜتكٌ بٜٚٗتِ ب عًِ ايبٝإ : - 2
  -سػٔ ايتكػِٝ  –ايتكطٜع  ٝٓ٘ . ٜٚؿٌُ : )ل ؼػٌ ايه٬ّ ٚ تعٜٜططبهٌ َا ٜتكٌ بايعخاضف ايًؿ١ٝٛ ٚإٛغٝك١ٝ عٔ ٜٚٗتِ  عًِ ايبسٜع : - 3

ايتٛض١ٜ.... (  –سػٔ ايتكػِٝ  –إكاب١ً  –ايٛبام  –اؾٓاؽ  –ا٫ظزٚاز  –ايػذع 
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ايتؿبٝ٘
ٖٛ عكس َؿاضن١ ٖٚاث١ً بٌ ؾ٦ٌٝ ) إؿب٘ ٚإؿب٘ ب٘( ٗ قؿ١ َؿذلن١ بُٝٓٗا أٚ عس٠ قؿات تػُٞ ) ٚد٘ ايؿب٘( بٛاغ١ٛ أزا٠   ايتؿبٝ٘ : -

 ًؿ١ٚٛ أٚ ًَش١ٚٛ تػُٞ ) أزا٠ ايتؿبٝ٘(.َ
 0أٚ ٖٛ إؿام أَط )إؿب٘( بأَط آخط )إؿب٘ ب٘( ؾ٢ قؿ١ َؿذلن١ )ٚد٘ ايؿب٘( بٛاغ١ٛ أزا٠ ًَؿ١ٚٛ أٚ ًَش١ٚٛ )أزا٠ ايؿب٘(  -

 َجاٍ : ٜكٍٛ ا٭عؿ٢ ٗ ٚقـ قبٛبت٘:
َط ايػشاب ٫ ضٜح ٫ٚ عذٌ  نإٔ َؿٝتٗا َٔ بٝت داضتٗا

 إؿب٘ ب٘ ايػشاب١. -2بٛبت٘.                                        إؿب٘ ٖٞ ق-1
أزا٠ ايتؿبٝ٘ ) نإٔ(. -4ٚد٘ ايؿب٘ )إؿ١ٝ( ) ٫ ضٜح ٫ٚ عذٌ (.             -3

ٜػُٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿبٝ٘ بإؿكٌ ٭ْ٘ أتٞ ظُٝع أضنإ ايتؿبٝ٘.
 اؾُاٍ . ايبٓت نايكُط ٗ –َجٌ : قُس نا٭غس ٗ ايؿذاع١ 

أضنإ ايتؿبٝ٘
. )ٚتهٕٛ ايكؿ١ ؾٝ٘ أقٌ ٚنٛسا ؾ٢ ايػايب َٔ إؿب٘ ب٘(إككٛز بايٛقـ ; يبٝإ قٛت٘ أٚ ْاي٘ , أٚ قبش٘  ؿ٤٢ٖٚٛ اي:  (َُؿٍ ب٘)  -1

َٔ إؿب٘تهٕٛ ايكؿ١ ؾٝ٘ أٚنض غايبا ٖٚٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ د٦ٓا ب٘ ِٛشدٟا يًُكاض١ْ ; يٝعٛٞ يًُؿب٘ ايك٠ٛ أٚ اؾُاٍ , أٚ ايكبض , ٚ:  (َُؿ ِب٘ ب٘)  -2

ُٜػتدًل ٗ ايصٖٔ َٔ إكاض١ْ بٌ إؿب٘ ٚ إؿب٘ ب٘, أٚ ٖٛ ايكؿ١ إؿذلن١ بٌ ايٛطؾٌ إؿب٘ ٚ إؿب٘ ب٘.  : (ٚد٘ ايؿب٘) -3 ٖٚٛ ايٛقـ ايصٟ 
 : ٖٞ ايطاب٘ بٌ ايٛطؾٌ. ٚأزا٠ ايتؿبٝ٘( 4)

املًؿٛظ١ : أزٚات ايتؿبٝ٘ 

ٕٖ( . -سطؾٟا , نـ )ايهاف  قس تهٕٛ - 1 ْٛرل ... ( .  -ؾب٘  -قس تهٕٛ ازلٟا , نـ )َجٌ  - 2    نأ
 ّاثٌ ...( .  –ٜؿب٘  -قس تهٕٛ ؾع٬ٟ , نـ )وانٞ  - 3

َؿٓب٘ أزا٠ تؿبٝ٘ َؿٓب٘ ب٘ ٚد٘ ايؿب٘.      نـا٭غس ٗ ايؿذاع١ اؾٓس٣ 
 إؿب٘ + أزا٠ ايتؿبٝ٘ + إؿب٘ ب٘ + ٚد٘ ايؿب٘

ٜػُٞ )إؿب٘ ٚإؿب٘ ب٘( ططؾا ايتؿبٝ٘)ُٖٚا ضنٓإ أغاغٝإ( ٫ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عُٓٗا .  - 
 )أزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚٚد٘ ايؿب٘) ضنٓإ ثاْٜٛإ( أ٣ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٔ ُٖا .  -

أْٛاع ايتؿبٝ٘
 . نُين –ُجًٝٞ  -بًٝؼ  -فٌُ   -َؿكٌ -

.)أ( أ٫ٟٚ : ايتؿبٝ٘ إؿطز : ٖٚٛ تؿبٝ٘ يؿٜ بًؿٜ 

أْٛاع ايتؿبٝ٘ إؿطز
ََُؿِكٌ :  – 1 ا٭ضنإ ا٭ضبع١ .ؾٝ٘ صنط ُتعٓسَا تؿبٝ٘ 

  ايؿب٘ ٚد٘) ٜٗسٟ (   ب٘ َؿٓب٘) ايٓٛض (  تؿبٝ٘ أزا٠ ) ى (  َؿٓب٘) ايعًِ ( .     ايعًِ نـ ايٓٛض ٜٗسٟ نٌ َٔ طًبَ٘جٌ : 
 (. ب٘ إؿب٘( ٚايؿُؼ) ايهاف( ٚا٭زا٠ )  ايؿب٘ ٚد٘( ٚاإلْاض٠ )  َؿب٘اؿهاض٠ )   اؿهاض٠ تٓرل ايٛطٜل نايؿُؼَجٌ : 
ايؿب٘ ٚد٘) اإلؾطام (    ب٘ َؿب٘) ايبسض (  تؿبٝ٘ أزا٠) ى (  َؿب٘) ايٛدٛٙ  (    يكًٛب نايًٌٝ ٗ اإل٬ّٚ             نِ َٔ ٚدٛٙ نايبسض ٗ اإلؾطامَجٌ: 

2 – : ٌ ُ َُْذ ايتؿبٝ٘ .ٖٚٛ َا ُسٔصف َٓ٘ ٚد٘ ايؿب٘ , أٚ أزا٠  تؿبٝ٘ 
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ٖٚٛ ايص٣ ٜصنط ؾٝ٘ ث٬ث١ أضنإ َٔ أضنإ ايتؿبٝ٘ :ٖٛ عًٞ ططٜكتٌ إَا سصف أزا٠ ايتؿبٝ٘ أٚ سصف ٚد٘ ايؿب٘ :
اؾٓسٟ أغس ؾذاع.   –اإلغ٬ّ سلؼ ٗ اشلسا١ٜ.           -                         إ٪َٔ أغس ٗ ايك٠ٛسصف أزا٠ ايتؿبٝ٘ :  -1

 ) سلؼ ( َؿب٘ ب٘ ٚ) اشلسا١ٜ ( ٚد٘ ايؿب٘.) اإلغ٬ّ ( َؿب٘ ب٘ ٚ
.ايعًِ نـايٓٛض )ُسٔصف ٚد٘ ايؿب٘ (َجٌ :   -           إكطٟ نا٭غس .سصف ٚد٘ ايؿب٘ :  -2

 ) ايعًِ ( َؿب٘ ٚ) ايهاف ( ا٭زا٠ ٚ) ايٓٛض ( َؿب٘ ب٘.
 )ُسٔصؾت أزا٠ ايتؿبٝ٘ (ايعًِ ْٛض ٜٗسٟ نٌ َٔ طًب٘ . : َجٌ  

( ٚد٘ ايؿب٘.ٜٗسٟ نٌ َٔ طًب٘ٚ) ايٓٛض ( َؿب٘ ب٘  , ٚ )) ايعًِ ( َؿب٘ , 

ٖٚٛ َا ُسٔصف َٓ٘ ٚد٘ ايؿب٘ ٚ ا٭زا٠ , ٚبكٞ ايٛطؾإ ا٭غاغٝإ إؿب٘ ٚ إؿب٘ ب٘ . تؿبٝ٘ بًٝؼ : – 3
َجٌ : اؾٌٗ َٛت ٚايعًِ سٝا٠ . -

ايكٛض اييت ٜأتٞ عًٝٗا ايتؿبٝ٘ ايبًٝؼ  
صٛس٠ املبتذأ ٚاخلرب :  -أ

١ٖٓ . -ايكدل نٓع.   -اؾٌٗ ٬ّٚ.          -) ايعًِ ( َؿب٘ ٚ)ْٛض( َؿب٘ ب٘      ايعًِ  ْٛض.   -َجٌ:  اؾٓس٣ أغس . -    ايكّٛ ُد
 )   ْؿػٞ َطدٌ ٚ قًيب ؾطاع                               بُٗا ٗ ايسَٛع غرلٟ ٚ أضغٞ  (َجٌ قٍٛ ؾٛقٞ    

: املبني يًٓٛعاملؿعٍٛ املطًل  -ب

تأيكت ايؿتا٠ تأيل ايبسض . -أغطع اي٬عب إغطاع ايؿٗس.                 -َجٌ:  
 )إغطاع اي٬عب( َؿب٘ , )إغطاع ايؿٗس( َؿب٘ ب٘

. َؿ٢ اؾٓسٟ َؿ٢ ا٭غس - . َجٌ: ؼًل طا٥طاتٓا ٗ اؾٛ ؼًٝل ايٓػٛض
ؿب٘( : إهاف)إؿب٘ ب٘( ٚإهاف إيٝ٘)إ إضاؾ١ املؼب٘ ب٘ إىل املؼب٘ ... -ـج

. َؿتاح ايؿطز –.   نتاب اؿٝا٠قطأت  -.                بٓٛض ايعًِاهلل ٜٗسٟ ايهاٍ  -َجٌ : 
 .            نأؽ ايٓذاحـ شام اجملتٗس              ) ْٛض( َؿب٘ ب٘ , ) ايعًِ ( َؿب٘             
ٚب ( ٚ ايًذٌ )ايؿه١(ٝيَذٌ إا٤ . ا٭قٌٝ )ٚقت ايػط -شٖب ا٭قٌٝ  -َجٌ : نتاب اؿٝا٠  -

 .. أٟ ا٭قٌٝ نايصٖب ٚإا٤ نايًذٌ.
احلاٍ ٚصاحبٗـا :  -د 

. ايهط٠ قاضٚخاع٢ً  اًْٛل اي٬عب -تأيل ايًعب لُا.     -ٚقـ اؾٓسٟ قدط٠ أَاّ ايعسٚ.             -َجٌ:   
 )اؾٓسٟ( َؿب٘ ٚ )قدط٠( َؿب٘ ب٘

 جٌ: )نإ ٚأخٛاتٗا ٚإٕ ٚأخٛاتٗا( .َ.ٚخربٖا احلشف ايٓاطخٌ أٚ ايؿعاطِ  -ٖـ
نإ إكط٣ أغسا . -         َجٌ : إْو سلؼ .  -
َجٌ:)أؾعاٍ ايطدشإ, ٚايٝكٌ ,ٚ ايتشٍٛ(..  أقًُٗا إبتسأ ٚاـدل املؿعٛيني يألؾعاٍ ايت٢ تٓصب َؿعٛيني -ٚ
 دل إ٪َٔ سسٜسا .ٚدست ايهتاب قسٜكا  .  دعٌ ايك –         . ٚٔ اؾبإ ايؿأض أغساَجٌ :   -

ؿبٝ٘ بًٝؼ ايطنٓإ ا٭غاغٝإ ٗ أضنإ ايتؿبٝ٘ ا٭ضبع١ ُٖا: )إؿب٘ ٚإؿب٘ ب٘ ( , ٚإشا ُسٔصَف أسسُٖا أقبشت ايكٛض٠ اغتعاض٠ ; ؾا٫غتعاض٠ ت -تصنط : 
 سصف أسس ططؾٝ٘ .

جط ٚق٠ٛ .أَا أزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚٚد٘ ايؿب٘ ؾُٗا ضنٓإ ثاْٜٛإ سصؾُٗا ٜعٛٞ ايتؿبٝ٘ ْا٫ٟ أن -

)ب( ثاْٟٝا : ايتؿبٝ٘ إطنب
أْٛاع ايتؿبٝ٘ إطنب :   -
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تؿبٝ٘ ُجًٝٞ :  – 1
ٖٛ تؿبٝ٘ َٛقـ ناٌَ َٛقـ ناٌَ أٚ تؿبٝ٘ ساي١ عاي١ أٚ ٖٛ َا نإ ٚد٘ ايؿب٘ ؾٝ٘  قٛض٠ َٓتعع١ َٔ عس٠ قؿات أٚ أدعا٤ . -*

 : اْكض اي٬عب عًٞ ايهط٠ نُا ٜٓكض ايٛسـ عًٞ ايؿطٜػ١. َجٌ
* ٖٓا قٛض ساٍ اي٬عب ٖٚٛ ٜٓكض ع٢ً ايهط٠ عاٍ ايٛسـ ٖٚٛ ٜٓكض ع٢ً ايؿطٜػ١.

َجٌ: قاٍ تعايٞ :

" َجٌ ايصٜٔ نؿطٚا بطبِٗ أعُاهلِ نطَاز اؾتست ب٘ ايطٜح يف ّٜٛ عاقـ "  

١َ عاٍ ايطَاز ايصٟ ٜتٛاٜط ٗ ّٜٛ ؾسٜس اشلٛا٤ * ٖٓا قٛض أعُاٍ ايهاؾط ايباط١ً ٗ عسّ ؾا٥ستٗا ٚأْٗا ٫ أثط شلا ٫ٚ ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا ّٜٛ ايكٝا
ؾٛد٘ ايؿب٘ ٖٓا قٛض٠ َطنب١ َٔ عس٠ أؾٝا٤.

َجٌ املؤَٓني يف تٛازِٖ ٚتطامحِٗ ٚتعاطؿِٗ نُجٌ ادتػس إشا اؾتهٞ َٓ٘ عهٛ تساعٞ ي٘}َجٌ: قاٍ ضغٍٛ اهلل قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 

.{غا٥ط ادتػس بايػٗط ٚاذت٢ُ

 َجٌ : قٍٛ اهلل تعاٍ : -

ُْٓب ِّ ُغ ٌ  َؾٞ ُن ٓ اَب ْْب ت ْت غ ْبع  غ  ٌِ س ِب١ُ َأ ُ ج  َ٘ َن ٌِ ايًَّ ِْ َؾٞ غ َبٝ ُٗ ٛ اَي َْ ٕ  َأ َْٓؿُكٛ ُٜ   ٔ ٌُ ايََّصٜ ََا٥ ١ُ س ِب١ُ ()ايبكط٠: َٔ اآل١ٜ)َ ج   ١ًَُ261. ) 

ٜعٛؿٕٛ ع٢ً ايؿكطا٤ ٚ إػانٌ ب١٦ٝٗ اؿب١ اييت أْبتت غبع ؾب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ١٦ٖٝ ايصٜٔ ٜٓؿكٕٛ أَٛاشلِ ٗ غبٌٝ اهلل ابتػا٤ َطنات٘ ٚؾكس  -
غٓابٌ ٗ نٌ غٓب١ً َا١٥ سب١ , ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜهاعـ ٕٔ ٜؿا٤ .

قًٛب َٔ ايُعْطب ايهطاّ ٚأنًع..       .تٍٛسس ست٢ قاض قًبّا حتٛط٘                              ٚ نكٍٛ عًٞ اؾاضّ ٗ ايعطٚب١ : -

١٦ٖٝ ايؿطم إتشس ٗ اؾاَع١ ايعطب١ٝ وٝ٘ ب٘ سب ايعطب ٚتأٜٝسِٖ ب١٦ٝٗ ايكًب ايصٟ ؼٝ٘ ب٘ ايهًٛع  سٝح ؾب٘

٢ٕ ايٝٗٛز :  - ٌُ َأْغَؿاضّا ...( )ادتُع١:    قاٍ تعاٍ ٗ ؾأ َُ ٜ ْش ُ اِض  ٌِ اِيَش ُ ج  ٖ ا َن ًَُُٛ ٜ ْش  ِْ ِِ َي ْٛض ا٠َ ُث ًُُِّٛا ايِت ٔ  ُس ٌُ ايََّصٜ  (. 5)َ ج 
ًُٖٛا بايتٛضا٠ ثِ مل ٜكَٛٛا بٗا ٚمل ٜعًُٛا َا ؾٝٗا عاي١ اؿُاض ايصٟ وٌُ ؾٛم ٚٗطٙ أغؿ سٝح اضٟا )نتبٟا(, ؾٗٞ ؾبٗت اآل١ٜ ساي١ ١٦ٖٝٚ ايٝٗٛز ايصٜٔ ُس

بايٓػب١ إيٝ٘ ٫ تعسٚ)٫ تتذاٚظ( نْٛٗا ثك٬ٟ وًُ٘ . 

قس أثكًت٘ محٛي١ َٔ عٓرب                    ْعط إيٝ٘ نعٚضم َٔ ؾه١ ا :         قاٍ عبس اهلل بٔ إعتــــــــــــــع ٜكـ اشل٬ٍ

ٛٓؽ اي٬َع ٗ ايػُا٤ ايعضقا٤ ؾكس ؾب٘ ٛٓؽ أبٝض , ٚوٝٛ٘ ؾ٤ٞ أظضم ايؿهٞ ٚسٛي٘ إٝاٙ ايعضقا٤ كٛض٠ ايعٚضمب قٛض٠ اشل٬ٍ إك . ٚد٘ ايؿب٘ :قٛض٠ ؾ٤ٞ َك

َطآ٠ ترب بست يف نـ َطتعـ ...ٚالست ايؿُؼ حتانٞ عٓس َطًعٗا                    : قاٍ ايؿاعط ٜكـ ايؿُؼ سٌ طًٛعٗا

 . .َطآ٠ شٖب١ٝ ٓطا٤ ,ٖٚٞ تهٛطب ٗ نـ َطتعؿ١بكٛض٠  ؾب٘ يٓا قٛض٠ ايؿُؼ أثٓا٤ طًٛعٗا ,ؾكس  -
يًٕٛ ا٫ٓط ايصٖيب اي٬َع إهٛطب َعا , ٖٓا يٝؼ ٖٛ ايًُعإ ؾك٘ , ٫ٚ ايًٕٛ ا٭ٓط ؾك٘ ,٫ٚ ا٫نٛطاب ؾك٘ , ٚإِا ٖٛ قٛض٠ َطنب١ َٔ ا ٚد٘ ايؿب٘ :

 . ٚٗ ٚقت ٚاسس

ٚأغٝاؾٓا يٌٝ ت٣ٛٗ نٛانب٘ ....نإٔ َجاض ايٓكع ؾٛم ضؤٚغِٗ               :  قاٍ بؿاض بٔ بطز ٗ ٚقـ إعطن١

–كٛض٠ ايًٌٝ بؾٛم ض٩ٚؽ ا٭عسا٤ –َتٗا١ٜٚ  بٝها٤ َؿطق١ -بُٝٓا تًُع ايػٝٛف ٚغٛ٘–ٚيْٛ٘ أغٛز  –ؾب٘ قٛض٠ ايػباض إتكاعس ٗ أدٛا٤ إعطن١ ؾكس  -

.بٝها٤ غاطع١ ..ؾٛد٘ ايؿب٘ ٖٓا َأخٛش َٔ أَٛض َتعسز٠ ٖٞ:قٛض٠ اي٬ّٛ ٚايبٝاض ٚاإلؾطام َعا–ايصٟ ضاست نٛانب٘ تتٗا٣ٚ –ايساَؼ إًِٛ 

 تؿبٝ٘ نُين :  – 2
ُٓٞ بايتؿبٖٝ٘ٚٛ تؿبٝ٘ خؿٞ ٫ ٜأتٞ ع٢ً ايكٛض٠ إعٗٛز٠ ٫َُٜٚكطح ؾٝ٘ بإؿب٘ ٚ إؿب ًُُٜٞض ؾٝ٘ ايتؿبٝ٘ َٔ َهُٕٛ ايه٬ّ , ٚيصيو ُغ ُٜٞؿِٗ ٚ ٘ ب٘ , بٌ 

 ايهُين , ٚغايبٟا َا ٜهٕٛ إؿب٘ قه١ٝ أٚ ازعا٤ وتاز يًسيٌٝ أٚ ايدلٖإ , ٜٚهٕٛ إؿب٘ ب٘ ٖٛ ايسيٌٝ أٚ ايدلٖإ ع٢ً قش١ إع٢ٓ .
 ٢ قشتٗا )إؿب٘ ب٘( .باختكاض ايتؿبٝ٘ ايهُين قه١ٝ ٖٚٞ )إؿب٘( , ٚايسيٌٝ عً
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ٌُٗ اهلٛإ عًٝ٘                           َجٌ : قاٍ إتٓيب ٗ اؿه١ُ : - ُٗٔ ٜػ ٜ َٔ  ...ُّ َـا دُتـطٍح مبٍٝت إٜـال

; ٭ْ٘ ؾكس   ٫ٚ وؼٜؿعطبا٭ملُا ؾدػسٙ  هطحؾب٘ ايؿدل ايصٟ ٜكبٌ ايصٍ زا٥ُٟا , ٚتٕٗٛ عًٝ٘ نطاَت٘ , ٫ٚ ٜتأمل ٕا ّػٗا , َجٌ ساٍ إٝت  ؾكس -
 أساغٝؼ اؿٝا٠ , ٚبصيو ٜهٕٛ ايؿٛط ايجاْٞ تؿبٟٝٗا نُٟٓٝا ; ٭ْ٘ دا٤ بطٖاْٟا ٚزي٬ٟٝ ع٢ً قش١ َكٛيت٘ ٗ ايؿٛط ا٭ٍٚ.

َا تأنٌ ؾايـٓاض تأنـــٌ بعهـــــــٗا إٕ مل جتس ...قرب ع٢ً َهض اذتػٛز ؾإٕ قربى قاتً٘ ا                 :ٗ اؿه١ُ  ؿاعطَجٌ : قاٍ اي

كٛض٠ ايٓاض عٓسَا تأنٌ ٚؼطم اؿٛب , ٫ٚ ػس ؾ٦ٝا ؼطق٘ , تعٛز يتشطم ب اؿػٛز إشا قدلت عًٝ٘ ٚع٢ً سػسٙ ٚغهٓت عٓ٘ ٚتطنت٘ ٗ غٝٛ٘ ؾب٘ ؾكس -
 .بعهٗا بعها

ًُٜشل ا٭ش٣ بػرلٙ بٌ بٓؿػ٘ ُٜذلى ؾ٬  ٭ْ٘ دا٤ بطٖاْٟا ٚزي٬ٟٝ ع٢ً قش١ َكٛيت٘ ٗ ٚبصيو ٜهٕٛ ايؿٛط ايجاْٞ تؿبٟٝٗا نُٟٓٝا ; .ٚد٘ ايؿب٘ : قٛض٠ ؾ٤ٞ 
 ايؿٛط ا٭ٍٚ.

ْٕ                      قاٍ ابٔ ايطَٚٞ :  - ْٝؼ  عذٝبّا َأ ٚ َي ٜ َؿٝب اِيَؿت ٢  ُِٓٛض َؾ٢ اِيَكَهَٝب ايِططَٝب..... َقْس  ُٜط ٣ اي

 ايكهٝب : ايػكٔ( -)ايٓٛض : ايعٖط ا٭بٝض
ٜؿٝب قبٌ أٚإ ايؿٝب , ٖٚصا يٝؼ با٭َط ايعذٝب, ٚيٝسيٌ ع٢ً قش١ َكٛيت٘ أت٢ يٓا بايسيٌٝ ٚ ٖٛ إٔ ايػكٔ ايػض  ٜكٍٛ ايؿاعط : إٕ ايؿاب ايكػرل قس

إظٖاضٙ , ايكػرل ايصٟ َاظاٍ ُٜٓٛ قس ٜٛٗط ؾٝ٘ ايعٖط ا٭بٝض, ؾٗٛ مل ٜٞأت بتؿبٝ٘ قطٜض ٚمل ٜكٌ : إٕ ايؿت٢ ٚقس ٚخٛ٘ ايؿٝب نايػكٔ ايططٝب سٌ 
ٟا .ٚيهٓ٘ أت٢ بصيو نُٓ

ؾإٕ املػو بعض زّ ايػعاٍ ... ؾإٕ تؿل األْاّ ٚأْت َِٓٗ               َجٌ:  قٍٛ إتٓب٢ ّسح غٝـ ايسٚي١ : 

ٓا ٜك٣ٛ ؿب٘ إُسٚح ايصٟ ٖٛ ٚاسس َٔ ايٓاؽ ٚضغِ شيو ٜتؿٛم عًِٝٗ بإػو ايصٟ ىطز َٔ زّ ايػعاٍ َٚع شيو ؾٗٛ أؾهٌ َٔ ٖصا ايسّ , ؾايؿاعط ٖؾك -
 ؿٛط ا٭ٍٚ عٔ ططٜل ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َ٘ ٗ ايؿٛط ايجاْٞ .سذت٘ ٗ اي

. طٜٛت أتاح هلا يػــــإ سػٛز........١ًٝ .ـهــط ؾــــــؿـْ اهلل  ٚإشا أضاز   قاٍ ايؿاعط:

طف طٝب عطَف ايعٛزـــ. َا نإ ٜع........يٛال اؾتعاٍ ايٓاض ؾُٝا داٚضت.  

اٍ ضا٥ش١ ايعٛز ) ايبدٛض ( ع ٫ وب اْتؿاض ايؿها٥ٌ ٖٚٛ ؾط, ؾٗٛ غٝٓؿطٖا زٕٚ إضاز٠ َٓ٘ .. ؾٗٛ ْؿع َٔ سٝح أضاز ايهطض ايص٣ساٍ اؿػٛز  ؾكس ؾب٘  -
  .إ٫ باؿطم , ٚاؿطم ؾٓط ز ؽط ٫        

ؾايؿاعط ٖٓا ٜك٣ٛ سذت٘ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ عٔ ططٜل ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َ٘ ٗ ايبٝت ايجاْٞ  .ٚد٘ ايؿب٘ : ساٍ ايؿ٤ٞ ايهاض قس ٜٓتر عٓ٘ ؾ٤ٞ ْاؾع

ٚؾ٢ ع ِٓل اذِتػ ٓا٤ ٜػتشػٔ ايَعِكس ..........ِطٟ َُٓٗا يف َهاْ٘ َٚأقبح َؾْع                                                         :قاٍ إتٓيب

.اؿػٓا٤ايؿتا٠ اٍ ايعكس ايجٌُ ٜعزاز بٗا٤ ٗ عٓل ع, ؾٝعزاز ايؿعط ْا٫ ؿػٔ َٛنع٘, ايهطِٜع٢ً ايطدٌ ساٍ ايؿعط ٜج٢ٓ ب٘  ؾكس ؾب٘ -

ذت٘ ٗ ايؿٛط ا٭ٍٚ عٔ ططٜل ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َ٘ ٗ ايؿٛط ايجاْٞ ., ؾايؿاعط ٖٓا ٜك٣ٛ س .ٚد٘ ايؿب٘ : ظٜاز٠ ْاٍ ايؿ٤ٞ ؾُاٍ َٛنع٘

َ اثاّل                                 قاٍ إتٓب٢: ِٝٔ يف نالََو  ٌّ ت ب  ٛ اَتٗا ........... َنط  ٌْٝ َٔ َأق ٜٚبني َعتُل اِيد

ِٓ عٔ نطّ أقٌ قا٥ً٘ ؾكس ؾب٘ -  .ٌٗٝ ايصٟ ٜسٍ ع٢ً نطّ ايؿطؽ ٚأقايت٘اٍ ايكع ساٍ ايه٬ّ ٚأْ٘ ٜٓ
, ؾايؿاعط ٖٓا ٜك٣ٛ سذت٘ ٗ ايؿٛط ا٭ٍٚ عٔ ططٜل ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َ٘ ٗ ايؿٛط ايجاْٞ . .ايكٛت ع٢ً نطّ ا٭قٌٚد٘ ايؿب٘ : ز٫ي١ 

١ُاّ ٓ ٢  اَل تٓهطٟ                          :قاٍ ٜأبٛ  ٔ  اِيَػ ََ ٌ  اِيَهطِٜ  ِٕ اِيعاَيٞ ................ع َط ٌُ س ْطٌب َيًُِها ْٝ ؾايِػ

.اٍ قُِ اؾباٍ ٖٚٞ أؾطف ا٭َانٔ ٚأع٬ٖا ٫ ٜػتكط ؾٝٗا َا٤ُ ايػٌٝع  شيو يٝؼ عذٝبٟا ٚساٍ  خًٛ ايطدٌ ايهطِٜ َٔ ايػ٢ٓ  ؾكس ؾب٘ -

ُٜعٝب٘ اؾتكاضٙ يؿ٤ٞ آخط ٭ٍٚ عٔ ططٜل ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َ٘ ٗ ايؿٛط ايجاْٞ , ؾايؿاعط ٖٓا ٜك٣ٛ سذت٘ ٗ ايؿٛط اٚد٘ ايؿب٘ : ساٍ ؾ٤ٞ ٫ 
 ايتؿبٝ٘ ايهُين ٫ تصنط ؾٝ٘ أزا٠ ايتؿبٝ٘ أبسٟا , بُٝٓا ايتؿبٝ٘ ايتُجًٝٞ غايبٟا تصنط ؾٝ٘ أزا٠ ايتؿبٝ٘ " َجٌ " . -:  طــــــتصن١
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ايتؿبٝ٘ غط ْاٍ
ايص٣ ٜع٢ٛ قؿ١ اإلْػإ يػرل اإلْػإ. .ؿب٘ ب٘ إْػإإشا نإ إؿب٘ ْاز أٚ غرل عاقٌ ٚإ (:ايتؿدٝـــل ) -1

  .تتٮ٭ ايعٖط٠ نعطٚؽ ي١ًٝ ظؾاؾٗاَجٌ: 
إٛت نايٛسـ إؿذلؽ      .ايعًِ ْٛض .إشا نإ إؿب٘ ؾ٧ َع٣ٛٓ )غرل َاز٣( ٚإؿب٘ ب٘ ؾ٤ٞ َاز٣ قػٛؽ (: ايتذػٝـــــِ (-2
َاز٣ َع٣ٛٓ (. –َع٣ٛٓ َع٣ٛٓ  –َاز٣ َاز٣  –عاقٌ بػرل عاقٌ  –) عاقٌ بعاقٌ ؿدٝل. إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ػػِٝ أٚ ت (:ايتٛنٝـــــــض ) -3

إشا طًعت مل ٜبس َِٓٗ نٛنب .....نأْو سلؼ ٚإًٛى نٛانب َجٌ: 
)ايتٛنٝض( .زا٥ُا : ايه٢ُٓ(  –) ايتُج٢ًٝ غط ْاٍ ايتؿبٝ٘  -تصنط : 

تسضٜبات
 :٢ًٜظ١ٜ ؾُٝا :بٌ ايتعبرلات اؿكٝك١ٝ ٚايتعبرلات اجملاؽ

َُِ ؾـُـا سـِ اعـتـعاَـ٢ -1 ؾإٕ أَطض ؾُا َطض اقٛبــاض٣... ٚإٕ أسـ
ب٬ز٣ ٚإٕ داضت ع٢ً عـعٜـــــع٠... ٚقـَٛـ٢ ٚإٕ نـٓـٛا ع٢ً نطاّ -2
ؾَٝٛا غٌٝ تٛطز ايطّٚ عـٓـٗــــِ ....َٜٚٛا ظٛز تٛطز ايؿكط ٚاؾسبا -3
١ ايؿُؼ ايت٢ ؾ٢ يجاَـــ٘ؾ٬ظايت ايؿُؼ ايت٢ ؾ٢ زلا٥ـــ٘ ...َٛايع -4
عٝب عًٝو تط٣ بػٝـ ؾ٢ ايٛغ٢ ....َا ٜؿعٌ ايكُكـاّ بايكـُـكـاّ -5
بـٓـٝـت بـٝـٛتـا عـايـٝـات ٚقـبـًـٗـا.... بٓٝت ؾداضا ٫ تػاَـ٢ ؾٛاٖـكــ٘ -6
ْؿطت ث٬خ شٚا٥ب َٔ ؾعطٖا ... ؾ٢ ي١ًٝ ؾـَأضت يـٝـايـ٢ أضبـعا -7
ــٗا ... ؾأضت٢ٓ ايكُطٜٔ ؾ٢ ٚقت َعاٚاغتكبًت قُط ايػُا٤ بٛدـٗ 

 .نإ خايس بٔ ايٛيٝس إشا غاض ....غاض ايٓكط ؼت يٛا٥٘ -8

ٝٔٓٔ ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾُٝا ٜأتٞ ؽ:   :ب
ََْبا -1  ٔ٘ ٜ٘ ٔب َُا٤ٔ ٜؾاِخَتًٜ َٔ ايػَٓ َٔ  ُٙ َٓا َِْعٞي َُا٤ٕ ٜأ َٝا ٜن ِْ َٝا٠ٔ ايسُٓ ٌَ اٞيَش َََج  ِِ ُٗ َٚاِنط٢ِب ٜي ٤ِٕٞ  ُتقاٍ اهلل تعاٍ : )  ٢ٌٓ َؾ ُ٘ َع٢ًٜ ٝن َٕ ايًٜٓ َٜٚنا َٜاُح  ُٙ ايط٢ٓ َٖٔؿُٟٝا َتِصُضٚ اٞيٜأِضض٢ ٜؾٜأِقَبَض 

 (45َُٞكَتٔسضٟا( )ايهٗـ:
 ايٛبٝب اؾٍٗٛ َٛت َعٓذٌ . - 3ضٜك٘ نايؿٗس إكؿ٢١ .  - 2
ٌٓ َٔ ؾٝٗا ّ                      إِا ايسْٝا نبٝت ْػذت٘ ايعٓهبٛت  - 4  ٛتٚيعُطٟ عٔ قطٜب ن
ـْ -  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -قاٍ ضغٍٛ اهلل -6                           قًٛب بعض ايٓاؽ ناؿذاض٠ . – 5 ُٔ ٗ ايسْٝا َنٝ  : إ٪َ
ٍُ اهلل  - 7 ٍَ ضغٛ ُ٘  : - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -قا َٓ ٌُ َِٜػَتٔػ  ِِ ٍُِط ع٢ً بأب أَسٔسٝن ٢ٌ ٍْٗط داٍض ٜغ ََُج ُِؼ٢ ٜن ٌُ ايكًٛأت اـ ٍّ ِخَُؼ َطإتَََج ٜٛ ٢ٌٓ  ن
َُٓاَض : - 8 ٢ٍ ٚإٕ قاٍ ابٔ َع َٝٓطُتُْٛٞ بايٓشُٓٛ ُٙ                    َع َٓٓٔس إٔ َتط٢مَٓ ٔؾؿـاُض َٓٓس : ايػٝـ                                  َؾَطُف إٗ  إٗ
 ل ٚثػط ٚخس.ٔط ٚ زض ٚ ٚضز ضٜ                           يٌٝ ٚبسض ٚغكٔ َؾِعط ٚٚد٘ ٚقس - 9
ٔٓ نٛنب - 10   نأْٓو سلؼ ٚإًٛى نٛانب إشا طًعت يـِ ٜبس َٓٗ
ٕٓ َؿٝتٗا َـٔ بٝت داضتٗا َـطُٓ ايػشاب١ ٫ضٜح ٫ٚ عذٌ - 11  نأ
 ايعًِ ٗ ايكػط نايٓكـ ٗ اؿذط . - 12
ٍُ اهلل  - 13 ٍَ ضغٛ ِِ َٚتَط-  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -قا ٖٔ َٛازٔٓ ٌَ ٗ َت ٌُ إ٪َٓ َََج ُ٘ َغا٥ُٔط : "  ْٛ َتَساَع٢ ي ُ٘ ُعِه ِٓ َٔ ٢ٌ اٞيَذَػٔس , إَشا اِؾَتٜه٢  ََُج ٢ِٗ ٜن ِِ َٚتَعاٝطٔؿ ٢ٗ ُٔ ُس

." ٢َُٓ َٗط٢ ٚاٝؿ  اٜؾَػٔس بايػَٓ
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 قاٍ إبطاِٖٝ ْادٞ : قًت أغًٛى ٚنِ َٔ طع١ٓ بإساض٠ ٚبايٛقت تٕٗٛ – 14
 اؿػٓا٤ مل ٜػًٗا إٗطقاٍ أبٛ ؾطاؽ اؿُساْٞ : تٕٗٛ ٗ إعايٞ ْؿٛغٓا َٚٔ ىٛب  – 15
 ٚإشا به٢ ؾسَٛع٘ ا٭َٛاض            ؾإشا ؾها ؾايكًب بطم خاؾل  – 16
ُٚزُٖٓا  - 17   َـجٌ ايـعداد١ نػطٖا ٫ٜٓذدل              إٕ ايكًٛب إشا تٓاؾـط 
 قطز ٜكٗكـ٘ أٚ عـذٛظ تًٛـِ                         ٚإشا أؾاض قٓسثٟا ؾهأْٓ٘  - 18
٢ٔ د١ٓ .َكط  - 20  أنشِت َٔ اٝؿػ
21 - ِِ َِٔتٗ ِٕ َتؿل٢ اٜ٭ْاّ ٜٚأْت  ٢ّ ايَػعاٍ               قاٍ ٜأبٛ ايٛٝب : ؾإ٢ َٕٓ إِػٜو بعُض ز  ؾإ٢
 غٌٝ ٜؿٝض ع٢ً أعسا٥ِٗ عطّ                        نأِْٗ ٚا٭عازٟ ْكب أعِٝٓٗ  -22
ُِٓٗض ٗ يؿبأب  -23 ُِٝب ٜ َْٗـاُض                  قاٍ ايؿطظزم : ٚايؿَٓ  ٔ٘ ِٝ َْٔب ٌْ ٜكُٝض ٔبَذا ُ٘ يٝ َْٓ  نأ
ٍْ َعٛاض٢نٗا َتُؿٞ -24 ََِككٛ ٌُ                   يٮعؿ٢ : ٜغطا٤ُ ٜؾطعا٤ُ  َٛٔس َُٜؿٞ ايٛدٞ اي ِٜٓا نُا  َٛ  اشٝل
25 -  ِِ َِٛٞ إ٢َشا دسَٓ ٔدسُٖٓ ١ًِٜٝ                    قاٍ أبٛ ؾطاؽ : َغِٝص ٝنطْٞ ٜق ُٜٞؿَتٜكُس اٞيَبِسضٚٔؾ٢ ايًًٜٓ ًُٞا٤ٔ  ٜٓٛ اي

 ؽ: ٚنض ْٛع ايتؿبٝ٘ ٗ ا٭َج١ً اآلت١ٝ َبٝٓا أضناْ٘.
نأْ٘ عًِ ٗ ضأغ٘ ْاض   ( أغط أبًر تأمت اشلسا٠ ب1٘)
نايٛٝـ يٝؼ ي٘ إقا١َ   ( ايعُط َجٌ ايهٝـ أ2ٚ)
 يٓؿٛؽ نايًٌٝ ٗ اإل٬ّٚ  ( نِ ٚدٛٙ َجٌ ايٓذّٛ نٝا3٤)
َجٌ ا٭غ١ٓ ٫ ٌَٝ ٫ٚ نؿـ  ٩ِٖ( ؾٝٗا ؾٛاضؽ قُٛز يكا4)
 ػتًٝو ايعٕٝٛ ؾطقٟا ٚغطبٟا   ( أْت نايٓذِ ضؾع١ ٚنٝا5٤)
 َٗٓس َٔ غٝٛف اهلل َػًٍٛ ( قاٍ نعب بٔ ظٖرل ّسح ايطغٍٛ قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :إٕ ايطغٍٛ يٓٛض ٜػتها٤ ب6٘)
َؿطقات ًٜشٔ َجٌ ايكباب  ٝ٘ قكٛضقس أساطت بؿاط٦:    ( قاٍ ايباضٚزٟ ٜكـ ايككٛض إؿطؾ١ عًٞ ؾاط٧ اي7ٌٝٓ)
 ( قاٍ تعايٞ " إٕ اهلل وب ايصٜٔ ٜكاتًٕٛ ٗ غبًٝ٘ قؿٟا نأِْٗ بٓٝإ َطقٛم".8)
( قاٍ ضغٍٛ اهلل قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغ9ًِ)

 " إ٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهٟا".
 ٚيٝبتًٞ." ٚيٌٝ نُٛز ايبشط أضخٞ غسٚي٘ *** عًٞ بأْٛاع اشلُّٛ  ( قاٍ ايؿاعط 10)
َٚٔ ىٛب اؿػٓا٤ مل ٜػًٗا إٗط ( قاٍ ايؿاعط :تٕٗٛ عًٝٓا ٗ إعاٍ ْؿٛغٓا11)
" أقشابٞ نايٓذّٛ بأِٜٗ اقتسٜتِ اٖتسٜتِ". ( قاٍ ضغٍٛ اهلل قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 12)

 ؽ: عٌ ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾُٝا ٜأتٞ َع ايتعًٌٝ .
ط َط ايػشابص.قاٍ تعايٞ ط ٚتطٟ اؾباٍ ؼػبٗا داَس٠ ٖٚٞ ُ -أ
قاٍ ايٓيب قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ " إ٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهٟا ". -ب
ٖــسب ؼـــ َكـ١ً ظضقــــا٤. َايت عًٞ إا٤ ايػكٕٛ ٚقس دطٟ -ز
شٖب ا٭قٌٝ عًٞ ؾٌ إا٤ ٚايطٜض تعبح بايػكٕٛ ٚقس دطٟ    
ٚإٕ نإ أغٛز ايًٛٝػإ.   ضب يٌٝ نأْ٘ ايكبض ٗ اؿػٔ   -ز
 مل ٜبل بابٟا يًػعاز٠ َػًكٟا.  ؾتعًُٛا ؾايعًِ َؿتاح ايع٬  -ٖـ
ست٢ أتت٘ ٜس ؾطاغ١ ٚؾِ قاٍ إتٓيب ٜٗسز أعسا٤ٙ :ٚداٌٖ َسٙ ٗ دًٗ٘ نشهٞ -ٚ

 ؽ : ٚنض ْٛع ايتؿبٝ٘ ٚغط ْاي٘ ؾُٝا ٜأتٞ.
غطقت ٗ قشٝؿ١ ظضقا٤.   )أ( ٚنإٔ اشل٬ٍ ْٕٛ ؾٌ
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قس أثكًت٘ ٓٛي١ َٔ عٓدل.  أْٛط إيٝ٘ نعٚضم َٔ ؾه١ )ب( قاٍ ابٔ إعتع ٜكـ اشل٬ٍ ٚغ٘ اي٬ّٛ :
أؾٛإ ب٦ط ٗ يبإ ا٭زِٖ. )ز( ٚقاٍ عٓذل٠ ايعبػٞ :ٜسعٕٛ عٓذل ٚايطَاح نأْٗا

ٜػعٚ ايؿها٤ ايؿاغع ايعًُا٤  )ز( ايعًِ ْٛض يًشٝا٠ بؿهً٘
ٚؽايٓا دٓا إشا َا لٌٗ.  ٜؿدط :أس٬َٓا تعٕ اؾباٍ ضظا١ْ ميؿطظز)ٖـ( قاٍ ا

 )ٚ( ايسْٝا إْػإ كازع ؾاسؿٜ ْؿػو َٔ خساعٗا.
ٞ زلاٙـا ؾــــٚسطٟا نٓٛض ايهش  خًكت طًٝكا نٛٝـ ايٓػِٝ                             ( قاٍ ايؿاعطظ) 

ا٤ ٚسٞ اإليـ٘ــسٚ َا ؾـــٚتؿ  تػطز نايٛرل أْٞ اْسؾعـــــت                   
ٚتٓعِ بايٓـــــــٛض أْٞ تـــــطاٙ ُٚطح بٌ ٚضٚز ايكــــــباح                       

.أضناْ٘ٚنض ْٛع ايتؿبٝ٘ ٗ ا٭َج١ً اآلت١ٝ َبٝٓا ؽ: 
 نأْ٘ عًِ ٗ ضأغ٘ ْاض           ( أغط أبًر تأمت اشلسا٠ ب1٘)
 نايٛٝـ يٝؼ ي٘ إقا١َ          ( ايعُط َجٌ ايهٝـ أ2ٚ)
 يٓؿٛؽ نايًٌٝ ٗ اإل٬ّٚ  ( نِ ٚدٛٙ َجٌ ايٓذّٛ نٝا3٤)
 َجٌ ا٭غ١ٓ ٫ ٌَٝ ٫ٚ نؿـ   ( ؾٝٗا ؾٛاضؽ قُٛز يكا4ِٖ٩)
 ػتًٝو ايعٕٝٛ ؾطقٟا ٚغطبٟا   ( أْت نايٓذِ ضؾع١ ٚنٝا5٤)
 َٗٓس َٔ غٝٛف اهلل َػًٍٛ إٕ ايطغٍٛ يٓٛض ٜػتها٤ ب٘ ( قاٍ نعب بٔ ظٖرل ّسح ايطغٍٛ قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :6)
َؿطقات ًٜشٔ َجٌ ايكباب  قس أساطت بؿاط٦ٝ٘ قكٛض ( قاٍ ايباضٚزٟ ٜكـ ايككٛض إؿطؾ١ عًٞ ؾاط٧ اي7ٌٝٓ)
 يصٜٔ ٜكاتًٕٛ ٗ غبًٝ٘ قؿٟا نأِْٗ بٓٝإ َطقٛم".( قاٍ تعايٞ " إٕ اهلل وب ا8) 
( قاٍ ضغٍٛ اهلل قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغ9ًِ)

 " إ٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهٟا".
 " ٚيٌٝ نُٛز ايبشط أضخٞ غسٚي٘ *** عًٞ بأْٛاع اشلُّٛ ٚيٝبتًٞ.( قاٍ ايؿاعط 10)
ب اؿػٓا٤ مل ٜػًٗا إٗطَٚٔ ىٛ تٕٗٛ عًٝٓا ٗ إعاٍ ْؿٛغٓا ( قاٍ ايؿاعط :11)
" أقشابٞ نايٓذّٛ بأِٜٗ اقتسٜتِ اٖتسٜتِ". ( قاٍ ضغٍٛ اهلل قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 12)

.عٌ ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾُٝا ٜأتٞ َع ايتعًٌٝ ؽ: 
 قاٍ تعايٞ ط ٚتطٟ اؾباٍ ؼػبٗا داَس٠ ٖٚٞ ُط َط ايػشابص. -أ
نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهٟا ". قاٍ ايٓيب قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ " إ٪َٔ يًُ٪َٔ -ب
ٚإٕ نإ أغٛز ايًٛٝػإ.  ضب يٌٝ نأْ٘ ايكبض ٗ اؿػٔ -ز
مل ٜبل بابٟا يًػعاز٠ َػًكٟا.   ؾتعًُٛا ؾايعًِ َؿتاح ايع٬ -ز

تسضٜبات اَتشاْات
قاٍ ايؿاعط 

إٕ متٓٝت نٓت أغًٞ األَاْٞ  يو ٜا َكط خاططٟ ٚدٓاْٞ 

ْت قس نٓت َعكٌ ايؿذعإأ ًٛز يف نٌ عكط ــــــأْت ضَع ارت

بو يف ايػطب أعطم ايتٝذإ ط زض٠ ايؿطم باٖٞ ــأْت ٜا َك

( َا ايعاطؿ١ إػٝٛط٠ عًٞ ايؿاعط ٗ ا٭بٝات ! َٚا أثطٖا ٗ اختٝاض ا٭يؿاٚ! 1
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( ٚنض ايكٛض٠ ايبٝا١ْٝ ٗ ايبٝت ايجايح )أْت زض٠ ( ٚبٌ ْٛعٗا! 2
 رلٜٔ ! ( َا ق١ُٝ تهطاض )أْت ( ٗ ايبٝتٌ ا٭خ3

اٙــــــــبأٟ ثٛب َٔ األثـٛاب أيكــ     أهلا ــــَا يٞ أسسم يف املطآ٠ أغ             ٜكٍٛ ايؿاعط : 

ٚنٝـ أنطٙ َٔ يف ادتؿٔ غهٓاٙ     شت أنطٖ٘ ــــــــأأزعٞ أْيت أقب  

ٌٖ ميًو ايٓٗط تػٝٝـطّا جملطاٙ ؟     ٘ قسضٟ ـٚنٝـ أٖطب َٓ٘ ؟ إْ  

( ايؿعط َطآ٠ يعاطؿ١ ايؿاعط . اؾطح ٖصا ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ ا٭بٝات . 1
ايٓؿٞ (  –ايتعذب  –اؿرل٠  –( )) َايٞ .... ( تعبرل ٜككس َٓ٘ : ) ا٫غتؿٗاّ 2

ْكٌ ايؿهط ٚايؿعٛض(  –ٛض ْكٌ ايؿع –)إْ٘ قسضٟ ( قٛض٠ خٝاي١ٝ غطنٗا ) ْكٌ ايؿهط 
 ( عٌ ٗ ا٭بٝات تؿبٟٝٗا نُٟٓٝا ٚٚنش٘ بايتؿكٌٝ. 3

ُّٛـاعب ٚاهلـغأٖعأ باملت  غأنشو ٜا مسا٤ ؾال تػُٝٞ                 ٜكٍٛ ايؿاعط 

مبدتًـ املؿاٖس ٚايطغّٛ                                      ًت ضباٖا ــــــ٘ سؿـــؾؤازٟ دٓ   

ػِٝــَعطط٠ ادتساٍٚ ٚايٓ                                       اسطات ــط غــــــَٓهط٠ األظاٖ

َا ْٛع اإلسػاؽ إػٝٛط عًٞ ايؿاعط ٗ ٖصٙ ا٭بٝات! َٚا زٚضٙ ٗ إبطاظ ا٭ؾهاض , بكٛض٠ َ٪ثط٠ ! 
ٛل ٖصٙ ا٭بٝات با٭ٌَ ٚايتؿا٩ٍ ٚسب اؿٝا٠ . عدلٟ عٔ شيو بأغًٛبو . تٓ

اغتدطدٞ َٔ ايبٝت ايجاْٞ قٛض٠ بٝا١ْٝ , ٚبٌ أثطٖا ٚإوا٤ٖا. 
َٔ ايػطض َٔ ايٓٗٞ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ! ٚع٬ّ ٜسٍ قٛي٘ )) غأٖعأ بإتاعب((! 

تعطــــٚدِٖٛٗ ٚخطٛط ايٓاض تػ                       اسه١ ــنرب يٌٝ املٛت ـــــتكسَٛا ع                     قاٍ ايؿاعط 

رتقٛا ؾٝ٘ يٝٓتكطٚاــــيًٓكط ٚاس                       ٚأؾعًٛا يف ايسد٢ أعُاضِٖ هلبا         

ريـالّ ٚايػــــُطت عٓسٙ األقــــتػ                             ٛقؿِٗ ضِٖ أشٌٖ ايسْٝا َٚٛــــعب           

 َا ايعاطؿ١ إػٝٛط٠ عًٞ ايؿاعط ٗ ٖصٙ ا٭بٝات !  (1
َاشا تٛسٞ : ) يٌٝ إٛت ( , ) ناسه١ ٚدِٖٛٗ ( , ) تػُطت ا٭ق٬ّ ٚايػرل(!  (2
عٝٓٝ٘ ٚبٝين ْٛع٘ .  –ٗ ا٭بٝات ايػابك١ تؿبٝ٘  (3

ـسٟـس عكـــــــــ٘ ؾــطا٥ــــــــــــــٚزضات                     أْا تاز ايعال٤ يف َؿطم ايؿطم                       قاٍ ايؿاعط :   

ع ايطأؽ بعسٟــال تطٟ ايؿطم ٜطؾ                 ٘ ممــاتٞ ـــــسض اإليــــــــأْا إٕ قـ  

يب ايتعــسٟـــت ٚتًو عكــِ ظايــثـ                  اضت ــــــِ بػـت زٚي٘ عًٞ ٚدــــن  

( قٛض ايؿاعط َها١ْ َكط بٌ ؾكٝكاتٗا , ٚنض شيو . 1
( اغتدطز َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ تؿبٝٗا ٚبٌ ْٛع٘ ٚسسز ططؾٝ٘ ٚٚنض أثطٙ ٗ إعين . 2

 ( عًٌ يتهطاض ايهُرل ) أْا ( . 3
ســـــ ٜا قًـب ات٦ــــــــٚأْا أٖت       ضؾـطف ايكًـب ظٓيب نايصبٝح             : إبطاِٖٝ ْادٞ  قاٍ 

ســِ ْعـــا يسْا؟ يٝت أْــــــمل ع                     ٞ ادتطٜح ـؾٝذٝب ايسَع ٚاملان           

 ( ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ تؿبٝ٘ . ٚنشٝ٘ ٚبٝين ْٛع٘.  1
 ( عٔ أٟ إسػاؽ قسض ٖصا ايتؿبٝ٘. 2
( َا ضأٜو ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايب٬غ١ٝ ! بٝين غبب َا تكٛيٌ . 3
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ا٫غتعـــاض٠
 ٚتٓكػِ إٍ : ٢ٖ تؿبٝ٘ سصف أسس ططؾٝ٘ إؿب٘ أٚ ايؿب٘ ب٘. -

ٚقطح بإؿب٘ ب٘ . َف ؾٝٗا إؿب٘: ٢ٖٚ اييت ُسٔص تكطو١ٝ اغتعاض٠)أ( 
َجٌ قاٍٚ ايؿٝتٛض٣ ؾ٢ ؼطض إؾطقٝا َٔ ا٫ست٬ٍ:

أقبح ايكبح

ايػذٔ ٚال ايػذإ بام ال

ايػذإ( ثِ سصف إؿب٘ ٖٚٛ  - ايػذٔ - احملتٌ( بــ )ايكبض -ا٫ست٬ٍ  -ايػذإ(: اغتعاضات تكطو١ٝ سٝح قٛض )اؿطٜ٘  - ايػذٔ - )ايكبض-
ايػذإ(:( ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ ايتكطو١ٝ . - ايػذٔ - احملتٌ( ٚقطح بإؿب٘ ب٘ ٖٚٛ )ايكبض -ست٬ٍ ا٫ -)اؿطٜ٘ 

زخٍٛ ضغٍٛ ايطّٚ ع٢ً غٝـ ايسٚي١ :ٜكـ إتٓيب قٍٛ َجٌ 
 ٚأقبٌ ميؿ٢ ؾ٢ ايبػاط ؾُا زض٣   *   إىل ايبشط ٜػع٢ أّ إىل ايبسض ٜطتك٢

َط٠ ثا١ْٝ بايبسض ٚسصف إؿب٘ ٖٚٛ غٝـ  ٘قطح بإؿب٘ ب٘ ٖٚٛ ايبشط ثِ ؾبٗٚ إؿب٘  ٖٚٛ غٝـ ايسٚي١   سصفثِ ؾب٘ إتٓب٢ غٝـ ايسٚي١ بايبشط ؾكس 
ايسٚي١ ٚقطح بإؿب٘ ب٘ ٖٚٛ ايبسض. 

قاٍ إًٜٝا أبٛ َان٢ :َجٌ : 
.. سكري ؾكاٍ تٝٗا ٚعطبسْػٞ ايطني غاع١ أْ٘ طني ..

إؿب٘ ب٘ )ايٌٛ(ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ ايتكطو١ٝ .ب قطح(ٚؾب٘ ايؿاعط اإلْػإ بايٌٛ ثِ سصف إؿب٘ )اإلْػإ
ّٞ ايصٜٔ آَٓٛا غتطدِٗ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض ( )َجٌ قٛي٘ تعاٍ  ؾب٘ ايهؿط بايًُٛات ٚاإلّإ بايٓٛض ثِ سصف إؿب٘ )ايهؿط ؾكس .. اهلل ٚي

١ٝ .إؿب٘ ب٘ )ايًُٛات ٚايٓٛض(ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ ايتكطوب ٚقطح ٚاإلّإ( 
ٚضزّا ٚعهْت ع٢ً ايَعٓاَب َبايربَز                            ٚأَططْت ُيؤيؤّا َٔ ْطدٍؼ ٚغكْت                      َجٌ قٍٛ ايؿاعط ؾ٢ قبٛبت٘:

 -ٓطدٍؼ اي -ًٝ٪ي٪ا ا٭غٓإ ( بــ )اي –ايؿؿا٠  –اـسٚز  –ايعٕٝٛ  –(: اغتعاضات تكطو١ٝ سٝح قٛض )ايسَٛع ايدلٔز -ائعٓأب  -ٚضزٟا  -ْطدٍؼ  -ٝي٪ي٪ٟا ) -
ائعٓأب  -ٛضز اي -ٓطدٍؼ اي -ًٝ٪ي٪ا ا٭غٓإ ( ٚقطح بإؿب٘ ب٘ ٖٚٛ )اي –ايؿؿا٠  –اـسٚز  –ايعٕٝٛ  –( ثِ سصف إؿب٘ ٖٚٛ )ايسَٛع ايدلٔز –ائعٓأب  -ٛضز اي
 ( ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ ايتكطو١ٝ .ايدلٔز –
 تكُٛا عبٌ اهلل ( .. بٌ ا٫غتعاض٠ بٓؿػو . ) ٗ قًٛبِٗ َطض ( , ) ٚاع 
 .: ٢ٖ َا سصف ؾٝٗا إؿب٘ ب٘ ٚدا٤ بؿ٧ َٔ يٛاظَ٘ ٜسٍ عًٝ٘  إه١ٝٓ ا٫غتعاض٠( ب) 
. )سسث٢ٓ ايتاضٜذ( : )اغتعاض٠ َه١ٝٓ(: قٛض ايتاضٜذ بإْػإ ٜتهًِ ثِ سصف إؿب٘ ب٘ ٖٚٛ )اإلْػإ( ٚدا٤ بؿ٤٢ ٜسٍ عًٝ٘ ٖٚٛ ايؿعٌ )سسخ( -
 ؾا٭قٌ : ايتاضٜذ ٜتشسخ ناإلْػإ , ٚيهٔ اإلْػإ مل ٜصنط ٚإِا شنط ٗ ايه٬ّ َا ٜسٍ عًٝ٘ ٖٚٛ قٛي٘ : سسثين ., 

 َجٌ : طاض اـدل ٗ إس١ٜٓ .. 
,  اـدل ٜٛرل نايٛا٥ط ؾا٭قٌ : )طاض( ,ٖٚٛ ايؿعٌ ٚأتٝٓا بكؿ١ َٔ قؿات٘  (ايٛا٥طإؿب٘ ب٘ ٖٚٛ )اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾًكس قٛض اـدل بٛا٥ط ٜٛرل , ٚسصؾٓا 

ايؿعٌ طاض .مل ٜصنط ٚإِا شنط ٗ ايه٬ّ َا ٜسٍ عًٝ٘ ٖٚٛ قٛي٘ :  ٛا٥طٚيهٔ اي
 ؾإْ٘ ال ُٜٗطّ  ؾــــار ايعَــــإإٕ نٓت داٚظت ايؿباب ؾال تكٌ             

ظَ٘ ٢ٖٚ ايؿٝدٛخ١اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ ايعَإ بإْػإ ٜؿٝذ ٚسصف إؿب٘ ب٘ )اإلْػإ( ٚن٢ٓ عٓ٘ بؿ٧ َٔ يٛا
َجٌ : سسثين ايتاضٜذ عٔ أفاز أَيت ؾؿعطت بايؿدط ٚا٫عتعاظ .

ٜٗذِ عًٝٓا ايسٖط ظٝـ َٔ أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘ َجٌ:

ٚتب٢ٓ اجملس ٜا عُط بٔ ي٢ًٝ  -
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قشب ايٓاؽ قبًٓا شا ايعَاْا -

ؾاُى إىل ايبشط -

 بٌ ا٫غتعاض٠ بٓؿػو .ؽ:
)ايتٛنٝض أٚ ايتؿدٝل أٚ ايتذػِٝ ( . ايتؿبٝ٘: ْؿؼ غط ْاٍ  -:  غط ْاٍ ا٫غتعاض٠

ــا١ٜ ـــــــــــــــايهٓ
\َع دٛاظ إضاز٠ شيو إع٢ٓ ٖٛ ٜككس َع٢ٓ َطتب٘ ب٘ أٚ ٬َظّ ي٘ ٚ ا يؿٛ إٔ ٜكٍٛ إتشسخ  ٢ٖ

  عٔ اـٛفؾتهٕٛ اؾ١ًُ نٓا١ٜ ؾشٌ ٜكٍٛ ؾدل ) قابًت يكا ؾآٓط ٚدٗٞ ( إع٢ٓ إطتب٘ بآطاض ايٛد٘ ٖٛ اـٛف 
 تٓكػِ ايهٓا١ٜ عػب إه٢ٓ عٓ٘ إٍ ث٬ث١ أقػاّ:

 0:  عٓسَا ٜصنط إٛقٛف)ايصات( ٜٚطٜس ايكؿ١   نٓا١ٜ عٔ قؿ١  - 1
ٖصٙ نٓا١ٜ عٔ قؿ١ ٢ٖٚ ايؿٗط٠.                                                    َجٌ: ٜؿاض إيٝ٘ بايبٓإ   

 0ايكؿ١ ٜٚطٜس إٛقٛف بٗا  : عٓسَا ٜصنط نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف - 2
َجٌ:  غؿ١ٓٝ ايكشطا٤: نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف ٢ٖٚ ايٓاق١. 

َجٌ:  اب١ٓ ايِٝ  : نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف ٢ٖٚ ايػؿ١ٓٝ. 
قاٍ ؾاعط ؾ٢ ؾهٌ ن١ًٝ زاض ايعًّٛ:

ٚدست ؾٝٔو بٓت عسْإ زاضٟا       شنطتٗا بسا٠ٚ ا٭عـطاب
 نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف ٢ٖٚ ايًػ١ ايعطب١ٝ.                                                                  َجٌ: بٓـت عسْإ:

ايصٖب ا٭غٛز : نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف ٖٚٛ ايبذلٍٚ                  َجٌ: ٜعتُس ا٫قتكاز ع٢ً ايصٖب ا٭غٛز

اجملـــــاظ إطغـــٌ
َع قط١ٜٓ َاْع١ َٔ إضاز٠ إع٢ٓ ا٭ق٢ً. ن١ًُ اغتعًُت ؾ٢ غرل َعٓاٖا ا٭ق٢ً يع٬ق١ غرل إؿاب١ٗ أٚ ا٬ٕظ١َ 

-ع٬قات اجملاظ إطغٌ:
(: {ايٓتٝذ١})ٜصنط ايػبب ٜٚككس إػبب  :ايػبب١ٝ– 1

ع٬قت٘ ايػبب١ٝعٔ ايؿهٌ أٜـإز: فاظ َطغٌ                               ع٢ً غابػـ١     *    أعس َٓٗا ٫ٚ أعسزٖا أٜاُزَجٌ: ي٘ 
ٚيهٓ٘ أضاز ايٓعِ ٚا٭ؾهاٍ ٚآلٕ ايٝس ٢ٖ ايػبب ؾ٢ ايؿهٌ ٚايٓع١ُ ؾهاْت ايع٬ق١ ايػبب١ٝ ايؿاعط شنط ا٭ٜاز٣

ايػبب:ا٭ٜاز٣                               , إػبب:ايٓعِ
ٜصنط اؾع٤ ٜٚككس ايهٌ(: ادتع١ٝ٥ :)  3

ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥.عٔ اؾٛاغٝؼ : فاظ َطغٌ عٕٝٛ                                ايعسٚ عَٕٝٛجٌ: قبض ضداٍ إدابطات ع٢ً 
٭ٕ ضداٍ إدابطات مل ٜكبهٛا ع٢ً عٕٝٛ ايعسٚ ٚيهِٓٗ قبهٛا ع٢ً دٛاغٝؼ ايعسٚ ٚايعٌ دع٤ َٔ اؾاغٛؽ.  

اؾع٤: عٕٝٛ                            , ايهٌ: اؾٛاغٝؼ.     
 :)ٜصنط ايهٌ ٜٚككس اؾع٤(:  ايه١ًٝ– 4

ع٬قت٘ ايه١ًٝعٔ ا٭ْاٌَ أقابعِٗ: فاظ َطغٌ (                            ؾ٢ آشاِْٗ  أقابعِٗٛتِٗ يتػؿط شلِ ٚنعٛا َجٌ: ) ٚإْٞ نًُا زع
ِٖ مل ٜهعٛا أقابعِٗ نًٗا ؾ٢ آشاِْٗ ٭ٕ ٖصا ٫ ّهٔ ٚيهِٓٗ ٚنعٛا أْاًَِٗ أ٣ أططاف أقابعِٗ ؾك٘ ؾا٭قابع نٌ َٔ ا٭ْاٌَ

, اؾع٤: أْاًَِٗ                          ايهٌ: أقابعِٗ          
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ٍٓ(أ٣ ْصنط إهإ ْٚطٜس إٛدٛز ؾٝ٘ احمل١ًٝ – 5 :)ٜصنط احملٌ ٜٚككس اؿا
 ع٬قت٘ احمل١ًٝعٔ اي٬ٛب إسضغ١: فاظ َطغٌ                        ٢ْ عٓس َطن٢عٚضَجٌ: دا٤ت إسضغ١ نًٗا يت

ص إسضغ١ ؾإسضغ١ ٢ٖ احملٌ ايص٣ وٌ ؾٝ٘ ايت٬َٝص ٚشلصا ؾايع٬ق١ ٢ٖ احمل١ًٝؾإككٛز ٖٓا يٝػت إسضغ١ ٚيهٔ ت٬َٝ
احملٌ:إسضغ١                                    , اؿاٍ : ايت٬َٝص

 عًِ ايبسٜع
احملػٓات ايبسٜع١ٝ

بعهٗا ىتل بايؿعط ؾك٘ َجٌ ايتكطٜع ٚسػٔ ايتكػِٝ, احملػٓات ايبسٜع١ٝ تٓكػِ إٍ ث٬ث١ أْٛاع بعهٗا ىتل بايٓجط ؾك٘ َجٌ ايػذع ٚا٫ظزٚاز ,
ٜٚٛدس قػٓات بسٜع١ٝ َؿذلى بٌ ايؿعط ٚايٓجط, ) ايٛبام ٚإكاب١ً ٚاؾٓاؽ ٚايتٛض١ٜ( ْٚؿكٌ نٌ ْٛع ؾُٝا ًٜٞ....

أ٫ٚ احملػٓات اـاق١ بايٓجط
ٌ ن١ًُ ّهٔ ايػهٛت )ايٛقٛف( عٓسٖاٖٛ اتؿام ؾٛاقٌ ايه٬ّ ؾ٢ اؿطف ا٭خرل.ٚايؿاق١ً : ٢ٖ ن ع :ــــــــــــايػذ

..... آتٚنٌ َا ٖٛ آت  ؾاتَٚٔ َات  َاتَجٌ : إْ٘ َٔ عاف 
إسساخ دطؽ َٛغٝكٞ ٜٛطب ا٭شٕ ٚهصب ا٫ْتباٙ. ٚغط ادتُاٍ: ايؿين  األثط

 0ٖٛ تكػِٝ ايه٬ّ إٍ َكاطع َتػا١ٜٚ ؾ٢ ايٍٛٛ ٚاإلٜكاع زٕٚ غذع  :االظزٚاز 
 0 "ٍ ُخًكٔ ٚشلٔ ُخًل ايطداٍٚيهٔ ايٓػا٤ يًطدا"َجٌ : 
 "سبب اهلل إيٝو ايجبات , ٚ ظٜٓٔ ٗ عٝٓٝو اإلْكاف , ٚ أشاقو س٠ٚ٬ ايتك٣ٛ" : َجٌ

هصب ا٫ْتباٙ. : إسساخ دطؽ َٛغٝكٞ ٜٛطب ا٭شٕ ٚغط مجاٍ االظزٚاز -

ثاْٝا احملػٓات اـاق١ بايؿعط
 0ٖٛ اتؿام ؾٛطٟ ايبٝت ا٭ٍٚ ؾ٢ اؿطف ا٭خرل ( ايتكطٜع :1)

ْػُٝتْٚٚٓٛٞ ٭ًٖٞ قس   ايػهُٛتَجاٍ: غهت ؾػط أعسا٥ٞ 

ُّنِ تؿتهٞ ٚ تكٍٛ إْو َجاٍ:  ُِٚ اآلضض ًَهو ٚ ايػُا ٚ                                     َعس األصت

 إسساخ دطؽ َٛغٝكٞ ٜٛطب ا٭شٕ ٚهصب ا٫ْتباٙ. األثط:
0َتػا١ٜٚ ؾ٢ ايٍٛٛ ٚاإلٜكاع ٖٛ تكػِٝ ايبٝت أٚ بعه٘ إٍ َكاطع  ( سػٔ ايتكػِٝ :2)

ٚايػٝـ ٚايطَض ٚايكططاؽ ٚايكًِ  َجٌ : اـٌٝ ٚايًٌٝ ٚايبٝس أٚ تعطؾين
ٌُ ايٓذأز ضؾُٝع ايعُأز  َِـطزا   َجٌ: طٜٛ ٘ٔ أ  غـــاز عؿــرلٔتـ

 َجٌ:  ايٛقٌ قاؾ١ٝ ٚايعٝـ ْاغ١ٝ              ٚايػعس ساؾ١ٝ ٚايسٖـط َاؾٝـٓا
ساخ دطؽ َٛغٝكٞ ٜٛطب ا٭شٕ ٚهصب ا٫ْتباٙ.إس :غط مجاٍ سػٔ ايتكػِٝ -

ايٛبام ثايجا احملػٓات إؿذلن١ بٌ ايؿعط ٚايٓجط
 ٖٚٛ شنط ايؿ٤٢ ٚنسٙ ؾ٢ ايه٬ّ ٚقس ٜهٕٛ :

قكرل( -أغٛز( )طٌٜٛ  -طبام باإلهاب : )أبٝض  -أ
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 0ٚاي٢ٗٓ طبام بايػًب :ٖٚٛ َا دا٤ ايتهاز ؾٝ٘ عٔ ططٜل ايٓؿ٢ ٚاإلثبات أٚ عٔ ططٜل ا٭َط -ب
َجٌ: )إعاٜب ت٢ُٓ, ٚإعاشٜط ٫ ت٢ُٓ( )ٚقس بًٞ اؿسٜس  َٚا بًٝت(

)٢ٕ  َجٌ:)قٌ ٫ٚ تكٌ ( ) ٫ؽؿٛا ايٓاؽ ٚاخؿٛ
تٛنٝض إع٢ٓ ٚتٛنٝس ايؿهط٠ عٔ ططٜل ايتهاز :غط مجاٍ ايطبام  -

إكاب١ً : 
ُٜ٪ت٢ َا ٜكابٌ ٖصٙ إعا٢ْ ع٢ً ا ٖٞ ُٜ٪ت٢ َعٌٓٝ أٚ أنجط ثِ  يذلتٝبإٔ 
 َجٌ:   )قًٌٝ زا٥ِ خرل َٔ نجرل َتكٛع (  

ٚأخًؿت اآلَاٍ َا نإ َٔ ٚعس(  َجٌ :) يكس ألعت ؾٝ٘ إٓاٜا ٚعٝسٖا
تٛنٝض إع٢ٓ ٚتٛنٝس ايؿهط٠ عٔ ططٜل شنط ايؿ٤ٞ ٚنسٙ :غط مجاٍ املكاب١ً  -

اؾٓاؽ :
 اتؿام ا٭يؿاٚ  ٗ ايٓٛل )ايٓػِ( َع ا٫خت٬ف ؾ٢ إع٢ٓ  : 
0نب٘ )ؾهٌ( اؿطٚف( َع ا٫خت٬ف ؾ٢ إع٢ٓ  –تطتٝب اؿطٚف  –عسز اؿطٚف  –: ٖٛ إٔ تتؿل ا٭يؿاٚ ؾ٢ ) ْٛع اؿطٚف  اؽ تاّدٓ -أ

 (.عتٝٞ يٝشٝا) زلٝت٘  ( شٖبٚقس  شٖبَجٌ: )  ايٛقت َٔ 
  ايكًب عٓٗا       أٚ أغ٢ دطس٘ ايعَإ إ٪غ٢( غالَكط ٌٖ  ٚغالَجٌ: )

.اختًؿت ؾٝ٘ ا٭يؿاٚ ؾ٢ ٚاسس أٚ أنجط َٔ ا٭ؾٝا٤ ا٭ضبع١ ايػابك١ ٖٛ َا:  دٓاؽ ْاقل -ب
)َٔ َات ؾات( -(تعٖطٚلّٛ  تعخط)عاض  -َجٌ:   
 (. اهلٛإإ٫  اهل٣ٛ)َا  -( ايكشا٥ـ٭غٛز  ايكؿا٥ح)  بٝض 

إسساخ دطؽ َٛغٝكٞ ٜٛطب ا٭شٕ ٚهصب ا٫ْتباٙ :غط مجاٍ ادتٓاؽ

ايككـــط :
تٛنٝس ايه٬ّ . ٖٛ أغًٛب َٔ أغايٝب -

 :  يككطططم ا
ٜٚهٕٛ إككٛض بعس أزا٠ ايٓؿٞ, ٚإككٛض عًٝ٘ بعس أزا٠ ا٫غتجٓا٤.  ايٓؿٞ َع االغتجٓا٤ : - 1

ُٓس إ٫ ضغٍٛ قس خًت َٔ قبً٘ ايُطُغٌ(.َجٌ   قاٍ تعاٍ : )َٚا ق
ٜٚهٕٛ إككٛض بعس إِا ٚإككٛض عًٝ٘ ٖٛ إ٪خط.  إمنا : - 2

)إُْٖا ىؿ٢ اهلل َٔ عبازٙ ايعًُا٤( .قاٍ تعاٍ :  َجٌ
ٚإككٛض ٖٛ إ٪خط, ٚإككٛض عًٝ٘ ٖٛ إكسّ. تكسِٜ َا سك٘ ايتأخري: - 3

ٜٓاى ْػتعٌ( .  َجٌ ٜٓاى ْعبس ٚا  يًُذتٗس ايتؿٛم . -قاٍ تعاٍ : )ا
, ٚإٕ نإ ايعٛـ ببٌ أٚ يهٔ نإ إككٛض عًٝ٘ َا بعسُٖا ., ؾإٕ نإ ايعٛـ ب٬ نإ إككٛض عًٝ٘ َكاب٬ ٕا بعسٖا  يهٔ( -بٌ  -ايعطـ بـ )ال  - 4

 )َا ايؿدط بايٓػب بٌ بايتك٣ٛ(. )ايؿدط بايعًِ ٫ إاٍ(  َجٌ
 قٍٛ ايؿاعط : َجٌ

َٚٛت٘ خعٜ٘ ٫ َٜٛ٘ ايساْـٞ .... عُط ايؿت٢ شنطٙ ٫ طٍٛ َٓست٘ 
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تعطٜـ املبتسأ ٚارترب:  - 5

أْت ايهٕٛ -َجٌ : ايسٜٔ إعا١ًَ . 

* تسضٜبات ؾا١ًَ ع٢ً َٓٗر ايب٬غ١ *
ـلـــٜس غًؿــت ٚزٜـــــٔ َػتــشـــ          ٚيألٚطــــإ ؾـــــــٞ زّ نٌ سط      

ِ ٚعــتلٚيف األغطٟ ؾسٟ هلــ            ا٠    تٌ ألدٝــــاٍ سٝــــــؾؿٞ ايك

ـــــ١ ٜـــسمــَهطدــ بهـــٌ ٜـــــس             ٚيًشـــط١ٜ اذتـــــُطا٤ بـــــاب    

َا ؾهط٠ ايؿاعط ٗ ا٭بٝات!    -أ
ٖات َٓٗا َا ًٜٞ: ــ -ب 
ــ اغتعاض٠, ٚبٌ ْٛعٗا, ٚغط ْاشلا.2ــ فاظٟا َطغ٬ٟ, ٚبٌ ع٬قت٘.      1
 ــ تكسّٟا, ٚبٌ قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ.3

عـــِٝ املٛنـبَؿطم ايٛدـــ٘ ع        تكبال          ــــأَــــيت إْـــــٞ أض٣ َػـــ

بــثػـــط تاضٜـــــــذ عـطٜل َٓذـ          ٚابتػاَات املـــٓـ٢ ضؾــت عـ٢ً        

َٔ بطٛالت ايــسّ املٓـــــػــــهب      ـت٘          ـــأَيت إْٞ ملـــــــــــا أبسعــــ

ـرتبـــــكـــٚاثل َـٔ ْكــــطى املــ         ٚاْتؿانات ع٢ً أغــــاليـــــٓا         

تؿـ ا٭بٝات عٔ َؿاعط َتٓٛع١ ٚنض شيو   -أ 
اغتدطز َٔ ا٭بٝات قٛضتٌ ٚبٌ ْٛعُٝٗا ٚغط ْاٍ نٌ َُٓٗا   -ب 
 ٗ ايبٝتٌ ا٭خرلٜٔ تكسِٜ ٚتٛنٝس بٌ شيو َٛنشا اثط نٌ َُٓٗا ٗ إع٢ٓ   -ز 

اــط ايٓكـــط الســــــًٝا٤ ؾذـب ايعـــــ                  ـــــٜا أخــــٞ ؾــٞ َٛن

ــــــٝايٞ                 ٚبعجــــــــــٓاٖا طُــــــــــــاساضتـــٔ أٜكعٓا ايًــــــ

نــــِ ظمحـــٓا اجملس ظســــؿا                 ايبــــــــــطٛالت نؿــــــاســـــــا

ايكـــــــباســــــــــــــٓا اْٚعيٓــا َـــــٓعٍ ايؿــــُؼ                 ٚاطًعـ

 ؼسخ عٔ ايعاطؿ١ إػٝٛط٠ ع٢ً ايؿاعط  -أ  
)أٜكٛٓا ايًٝايٞ ( ) ظٓٓا اجملس ( ٚنض ايتكٜٛط ٚقُٝت٘ ايؿ١ٝٓ ٗ ايتعبرلٜٔ ايػابكٌ -ب 
 َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ اـدل ٗ ايبٝت ايجاْٞ ! -ز 
بٌ غبب َا تكٍٛ ! ٜط٣ بعض ايٓكاز إٔ ايبٝت ا٭خرل ؾٝ٘ َبايػ١ , ؾُا ضأٜو ! -ز 

 -ٜكٍٛ ؾاعط ؾًػٛٝين:
ضتــٔ قـــٓاع ايػـــس املبتػـــِ          ضتٔ ٌٖ تسضٕٚ َٔ ضتـــٔ ٖٓا ؟         

ِــــَــــٔ يٝايٝـــٓا بكــــــرب ْٗـ       ساقٓا           اٍ َٔ أســـــــر اآلَـــْٓػ

ِــل يٌٝ َعًـزؾٓـــت ؾـــٞ عُـــ         ـؤؽ بٗا          ـــَٔ نٗــــٛف أؾـــطر ايب

قــطخـــ١ ايجـــأض اييت مل تِٓ            ضتٔ ٌٖ تسضٕٚ َـٔ ضتــٔ ٖٓا ؟       
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 تؿـ ا٭بٝات عٔ عٛاطـ َٚؿاعط عُٝك١ َذلاب١ٛ ٚنض شيو .  -أ  
َٔ يٝايٝٓا"    –أسساقٓا  " ْٓػر اآلَاٍ " ٚنض ٖصٙ ايكٛض٠ ايب٬غ١ٝ ٚبٌ ا٭ثط ايؿين يكٍٛ ايؿاعط بعسٖا:" َٔ  -ب
َاشا تط٣ َٔ إوا٤ ٗ قٛي٘ : " بكدل ِْٗ " ٚ " أؾطر ايب٪ؽ بٗا " ! -ز  
َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ ا٫غتؿٗاّ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ ! َٚا ق١ُٝ تهطاضٙ !  -ز 
 َا ايػطض َٔ ا٭غًٛب اـدلٟ ٗ ايبٝت ايجاْٞ! -ٖـ 

ال ٜػــــــــتذٝب إىل زعـــــا٤ ايّٓٛ     ٜا َكـــط إٕ اهلل دــــٌ دــــــالي٘   

يػـــ١ٓ املـساؾع ٚســــسٖا         َكبٛي١ ايسعـــــــٛات طاٖط٠ ايؿِأايّٝٛ    

ـا ٚال يألعًــــــِتكاٖـــــيٝػت أل      عـــ٢ً دٓبــاتٗا      ٣ٛ األضض يألقـ   

مل ميًه٘ غــــــــري ايهٝػِادتٛ مل ميًــــه٘ غـــري ْــــــػٛضٙ         ٚايػاب   

 َا ضأٜو ٗ ايبٝت ايجايح َٔ سٝح ايؿهط٠ ! زيٌ ع٢ً َا تكٍٛ ! -أ 
َا ايػطض ايب٬غٞ َٔ ايٓسا٤ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ ! َٚٔ اـدل ٗ ايبٝت ا٭خرل ! -ب 
ٗ ايبٝت ا٭خرل أغًٛب قكط . ٚنش٘ , ٚبٌ قُٝت٘ !  -ز 

قس مسْٛا ع٢ً ايعَــــإ بٓـٛزا     قِ ْعـــــــاْل آَايٓا ايػط إْا      

ٚطًعٓا عــــ٢ً ايبطٛالت ؾذطا        شٖيب ايطؤ٣ ْٚكـــطا زتـــــــٝسا 

ٚعكسْا عـــ٢ً اإلخا٤ ايعٗٛزا         ٚٚقؿٓا ع٢ً ادتٗاز ادتـــــٗـٛزا

ٚمحًــــٓا ع٢ً األنـــــ قًٛبا         مل ختـ يف ايٛغ٢ يع٢ ٚسسٜسا

ب٬غٞ َٔ ا٭َط ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ ! َا ايػطض اي -أ 
َا ايػطض ايؿعطٟ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ا٭بٝات ! -ب
 ٗ ايبٝت ايجايح إٜكاع َٛغٝك٢ ٚاٖط , َا َكسض شيو ٗ ايبٝت ! -ز 
0ضتٌ َع شنط ايػبب ٜطٟ بعض ايٓكاز إٔ قٍٛ ايؿاعط " مل ؽـ " غرل قٟٛ ٗ َٛنع٘ ٚإٔ يؿٛ٘ "سسٜسا " فًٛب١ يًكاؾ١ٝ , ٚنض ضأٜو ٗ   ايعبا -ز 

سعْٞ عٓــــٝس ٚدطسٞ أْت ٜا ٚطين      ال ؾ٤ٞ بعسى َُٗا نـــإ ٜؿكٝٓا

إْٞ أض٣ ايكسؽ ؾــــٞ عٝٓٝو غادس٠      تبهٞ عًٝـٓا ٚأْت اآلٕ تبهٝـــــٓا

آٙ َٔ ايعُط دـــطح عـــاف ؾــٞ زَٓا      د٦ٓا ْساٜٚــــ٘ ٜأب٢ إٔ ٜساٜٚٓا

سؽ ظتُعٓا      ال اذتًِ َات ٚال األسعإ تٓػٝٓاال ظاٍ يف ايعُط طٝـ ايك

 َا ايػطض َٔ ا٭غًٛب اـدلٟ ٗ ايبٝت ا٭ٍٚ !  -أ 
ٗ نٌ بٝت ٖا َه٢ قٛض٠ بٝا١ْٝ ع٢ً ا٭قٌ . ٚنض شيو   -ب 
ٗ ايبٝت ايجاْٞ ث٬ث١ تٛنٝسات . بٌ شيو  -ز 
 ٙ ٗ إع٢ٓ اغتدطز َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ قػٓا بسٜعٝا ٚنش٘ ٚبٌ ْٛع٘ ٚأثط  -ز 

إشا َــا طُشــت إىل غــــأٜـــ١        ضنبت املــــ٢ٓ ْٚػـٝـت اذتــصض

ٚيــِ أجتٓــب ٚعــــٛض ادتبــاٍ       ٚال نـــبـ١ ايًٗـــب املػــتعــــط
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َٚٔ ال عتــب قعـــٛز ادتبـــاٍ       ٜعـــ أبــس ايسٖــط بني اذتؿط

ٚنذـــت بكــًيب ضٜــــاح أخــط  ؾعذــت بكـًيب زَــا٤ ايؿبـاب     

ٗ ايبٝت ايجايح زع٠ٛ ْب١ًٝ . ؾُا تًو ايسع٠ٛ ! َٚا قُٝتٗا ! -أ 
 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ : –ب 

قػٓا يؿٛٝا ٚبٌ قُٝت٘ ايب٬غ١ٝ -يْٛا بٝاْٝا ٚبٌ ْٛع٘ ٚغط ْاي٘  

تذــٝـب ايكــــــسضإشا ايؿعـــب َٜٛــــا أضاز اذتٝـــا٠       ؾالبــــــس إٔ ٜػ

ٚالبــــــس يًـــــــٌٝ إٔ ٜٓـذــــــًٞ       ٚال بــــس يًكـــــــٝس إٔ ٜٓهـــــــػط

َٚـــــٔ مل ٜعاْك٘ ؾـــــٛم اذتٝـا٠       تبدــــط ؾــــٞ دــــــــٖٛـا ٚاْسثط

تِٓ ا٭بٝات عٔ عاطؿ١ قازق١ . زيٌ ع٢ً شيو -أ
ا٭بٝات ! ٚمل آثطٙ ايؿاعط ! َا ْٛع ا٭غًٛب ايػا٥س ٗ -ب
 -اغتدطز َٔ ا٭بٝات َا ًٜٞ :  –ز 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚأخط٣ تكطو١ٝ ٚبٌ غط ْاٍ نٌ َُٓٗا -أغًٛب تٛنٝس ٚبٌ أزات٘ . 

غأعٝـــ ضغـــِ ايـــسا٤ ٚاألعـــسا٤       نايٓػط ؾــــٛم ايكــــ١ُ ايؿـــُا٤

بايػشــب ٚاألَـــطاض ٚاألْــــٛا٤   أضْٛ إىل ايؿُــؼ املهٝـــ١٦ ٖــاظ٥ا     

ال أضَــل ايعـــٌ ايه٦ـــٝــب ٚال أض٣       َا يف قــــــطاض اهلــــ٠ٛ ايػــٛزا٤

ٚأغري ؾـــٞ زْٝا املؿــــاعط ســـاملا       غــــطزا ٚتًو طبٝعــ١ ايؿعـــطا٤

 ٚنض ايعاطؿ١ إػٝٛط٠ ع٢ً ايؿاعط  –أ 
!«زْٝا إؿاعط « »ٖاظ٥ا بايػشب «  »أضْٛ إٍ ايؿُؼ » ٖا ًٜٞ : َا ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ يهٌ  -ب
 اغتدطز َٔ ا٭بٝات قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚبٌ قُٝتٗا ايؿ١ٝٓ . –ز 
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سضؽاي ُٗٝس: ٜعس سامت ايٛا٢٥ ِٛشدا َٔ ايُٓاشز ايعطب١ٝ ايطا٥ع١ اييت ػػس ايكِٝ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ اييت أقطٖا اإلغ٬ّ نُا تط٣ ٗ ٖصا 
سامت ايٛا٢٥ ؾاعط دا٢ًٖ َعطٚف َٔ أٌٖ لس ؾاضؽ دٛاز َٔ قب١ًٝ ط٧ٝ َهطب إجٌ ٗ اؾٛز ٚايهطّ نإ ض٥ٝػا َٛاعا ٗ قَٛ٘ ٚؾطٜؿا 

إَككٛزا َٔ َعاقطٜ٘ ٚغٝسا َٗابا َٔ ًَٛى عكطٙ ٚأدسازٙ ْٝعا غاز٠ لبا٤ تعٚز َا١ٜٚ بٓت سذط ايػػا١ْٝ ٚايٓٛاض ثط١ًَ ايبشذل١ٜ ي٘ زٜٛ
 س َٔ ايؿعط ٜٚه٢ٓ أبا غؿا١ْ ٚأبا عس٣ٚاس

نًب نإ عطا ٜؿٝض عٛا٩ٙ ٫ٚ ٜػٝض غدا٩ٙ ٫ ُٜٛأ ٚاضزٙ ٫ٚ ّٓع غا٥ً٘ ٚنإ ٫ ٜٓتٛط ايػا٥ٌ ست٢ ٜأتٝ٘ ؾشٌ ٜؿتس ايكش٘ ٜٚعع ايكط٣ ٗ 
ٝ٘ , ٜسضى سامت َا ٜكاغٝ٘ ايٓاؽ ايؿتا٤ ٚتعكـ ايطٜض ايباضز٠ بأطٓاب اـٝاّ ٜٚعٜس ايدلز َٔ ؾعٛض اإلْػإ باي٣ٛٛ ست٢ نطب ٜكه٢ عً

َا ٜسؾع عِٓٗ عاز١ٜ اؾٛع ٜٚأَط غ٬َ٘ إٔ ٜٛقس ْاضا ٗ بكاع َٔ ا٭ضض عػ٢ ايػا٥ط ي٬ٝ إٔ ٜٗتس٣ إيٝٗا : -زٕٚ إٔ ٜػأيٛٙ –ؾرلغٌ إيِٝٗ 
ٚايطٜح ٜا َٛقس ضٜح قط  أٚقس ؾإٕ ايًٌٝ يٌٝ قط

 سطإٕ دًبت نٝؿا ؾأْت              عػ٢ ٜط٣ ْاضى َٔ ميط 

نإ اؾٛع ٜٓٗـ ا٭َعا٤ ٚناز ايؿكط ٜؿتو بايبػٛا٤ ٗ ب١٦ٝ قشطا١ٜٚ قاس١ً ٚٚطٚف َٓاخ١ٝ قاغ١ٝ ٚسطٚب ْٚعاعات َػتُط٠ ؾكسض سامت 
َع٢ٓ اإلْػا١ْٝ ٚقسّ يًػا٥ٌ ٚغرل ايػا٥ٌ ايكطٜب ٚايبعٝس َا وؿٜ عًٝ٘ سٝات٘ أٚ ٜػس ضَك٘ أٚ ٜط٣ٚ غًت٘

ْٛاض َٔ يَٛ٘ ٚأطايت ٗ عصي٘ ٚضأت إٔ أًٖ٘ ٚعٝاي٘ أسل َا ٜعٛٝ٘ ايٓاؽ ٖٚٓا أخص سامت ٜٓكض ٚقس ٖذطت٘ ظٚدت٘ َا١ٜٚ ٚأنجطت ظٚدت٘ 
ظٚدت٘ ْٛاض باإلق٬ٍ َٔ يَٛ٘ قا٬٥ شلا : ٬َٗ ٜا ْٛاض إٕ إاٍ ايص٣ أبكٝ٘ غٝأخصٙ غرل٣ إشا َت ٚئ ٜبك٢ ٍ غ٣ٛ غ٤ٛ ايجٓا٤

ا ع٢ً قساقاتِٗ ٖٚٛ ٗ غبٌٝ شيو قس ؾل ع٢ً ْؿػ٘ ٚنًؿٗا ؾٛم طاقتٗا ٚيهٓ٘ ٚنإ سامت قؿٛسا ٜػؿط ظ٫ت قَٛ٘ اغتبكا٤ يٛزِٖ ٚسؿاٚ
 ٜسضى إٔ اؿًِ نؿٌٝ بسؾع أشاِٖ ٚنِ َٔ َط٠ قهت زلع٘ ن١ًُ قبٝش١ َٔ ؾدل ؾأعاضٖا أشْا قُا٤ تٓعٜٗا يٓؿػ٘ ٚتهطّا شلا

َٔ اغتشٝا٤ سامت َٔ داضات٘ ٚسؿاٚ٘ ع٢ً ؾطؾٗٔ ٚعسّٚنإ عؿٝؿا عـ عٔ نٌ َا ٜؿٌ ٚنـ ْؿػ٘ عٔ إٛاَع ٚقاْٗا عٔ ؾعٌ ايسْٝات ٚبًؼ 
خسف سٝا٥ٗٔ أْ٘ َا َط بإسسأٖ إ٫ ٚتػاؾٌ أٚ تعا٢َ نأْ٘ ٫ ٜطاٖا أٚ ٫ ٜعطؾٗا

أٜها ايكسم ٚسامت نإ إشا سسخ قسم ٚإشا ٚعس أٚؾ٢ بٛعسٙ ؾايهطِٜ سطٜل ع٢ً زلعت٘ ٚاإلْػإ ضٖٔ بأعُاي٘ –َٚٔ ؾها٥ٌ ايهطِٜ اي٬ظ١َ 
ٌ قب يًػ٬ّ ٗ عكط اتػِ بايك٠ٛ عكط ٫ تهاز اؿطٚب ؾٝ٘ تتٛقـ ٚأٚؾهت ايكبا٥ٌ إٔ تتؿا٢ْ ؾاعتعٍ سامت سطب ايؿػاز اييت ٚسامت ضد

 غك٘ ؾٝٗا خرل٠ قّٛ ٖٛ ْعٍ ٗ ب٢ٓ بسض ٭ْ٘ نإ ٜهطٙ ايعٓـ ٜٚععف عٔ ايؿط ٚنإ ٜٓكض ابٓ٘ عسٜا قا٬٥: إشا ضأٜت ايؿط ٜذلنو ؾاتطن٘
َٛم إها١ْ ٚيهٓ٘ َتٛانع ٫ ٜتٝ٘ ٫ٚ ٜط٣ ْؿػ٘ ؾٛم ايٓاؽ ٚيٝؼ  َٔ ايعػرل إٔ ّتاظ ضدٌ باؾٛز ٚآخط بايعؿ١ ٚثايح ٖٚٛ غٝس ٗ قَٛ٘ َط

 بايكؿض ٚايتػاَض ٚايتٛانع يهٔ َٔ ايعػرل إٔ ػتُع نٌ ٖصٙ ايؿُا٥ٌ يطدٌ ٚاسس ؾإٕ ادتُعت ي٘ ؾٗٛ ايهطِٜ ب٬ َٓاؾؼ
٣ َهاضّ ا٭خ٬م سط٣ إٔ ٜتشًٛا بٗصٙ ايكؿات ٚعػ٢ ا٭١َ ايعطب١ٝ إٔ تطب٢ أبٓا٤ٖا ع٢ً ٖصٙ ايكِٝؾًٝكطأ ؾباب ايعطب غرل٠ أضباب ايكِٝ ٚشٚ

 ايطؾٝع١ ٚايكؿات ايٓب١ًٝ 
 َعــــاْٞ إؿــــــطزات    

َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

َػُٛع ايه١ًُ َطاعا ز َهاضب َهطب غٌٝ× نطِٜ دٛاز

ٚقٛضا ي٘ ٖٝب١َٗاباٖسؾاٛزاَككٚنٝع× عِٛٝؾطٜـ

ٜعٜس ٜؿٝض ْب٤٬ ّ لٝب صتبا٤ ايعبس× ز أغٝاز ٚغاز٠ غٝس

ٜعٛـٜعُأنطَ٘غداؤٜٙكٌٜػٝض
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ٍُٚضاز اآلتٞ /ايكازّ ٚاضز  ؾكرل/ؾشاش/َػتع٘غا٥ٌوطّميٓعز 

ٜػٌٗ× ٜكعب ٜعع اؾؿاف/اؾسب ايكشط ز ُغٓ٪اٍ ٚغأي١ غا٥ٌ

تؿتستعكـت١ٝز أؾايؿتا٤ايٛعاّايكط٣

إسػاؽ ؾعٛض ّ خ١ُٝ ارتٝاّ سباٍ ّ طٓب أطٓاب

ٜكتً٘ ٜكه٢ عًٝ٘ ناز نطب اؾٛع ز أطٛا٤ ايط٣ٛ

ّ إْػإ ايٓاؽ ٜعا١ْٝ ٜكاغٝ٘ ٜعطف ٜٚعًِ ٜسضى

ّ بكع١ قٛع َٔ ا٭ضضبكاع ٜؿعٌ ٜٛقس ؾط ًِٚٚ عاز١ٜ 

نػبدًبؾس٠ ايدلزقطبطزقط

ايؿكطا٤ ّ بػٝ٘ايبػطا٤ٜكتٌٜؿتوٜعضٜٓٗـ

ٜكٕٛ عتؿغ قطاعات ّ ْعاع ْعاعات خكب١ ×  فسب١ قاس١ً

ٜػك٢ ٜط٣ٚ ز أضَام ضَل  وؿٜ سٝات٘ ٜػس ضَك٘

عتابيّٛتطنتٖ٘ذطت٘عٛؿ٘غًت٘

ايصّ×إسحايجٓا٤أ٫ٚزٙ عٝاي٘عتابعصٍ

سبِٗ ٚزِٖ أخٛا٤ ّ ظي١ ظالت نطِٜ َػاَض قؿٛح

أتعبٗاؾل ع٢ً ْؿػ١٘ز غبٌ ٚأغبًغبٌٝططٜل غبٌٝ

نأَ ز نؿ٤٬ نؿٌٝ ايعكٌ ز سًّٛ اذتًِ ز أسالّ قسض٠ ز طاقات طاق١

أعٛاٖاأعاضٖاعٓؿ٘ عسٙقو مسع٘ضززؾع

ُٓإ قُا٤  ٫ تػُع  قُا٤ تسْٝؼ× تٛٗرل تٓعٜ٘ ز قِ ق

 ٜعٝب ٜؿني ز أعؿ١ /أعؿا٤ عؿٝـ طاٖط َذلؾعا عؿٝـ

ؾاْٗا× سؿٛٗاٗاقاّْ َُٛع ايُٛعاملطاَعأبعسنـ

خذٌ ٚاستؿاّ اغتشٝا٤ ٚقٌ بًؼ ّ ز٢ْ ايهعٝـ ايسْٝات

استؿاّسٝا٤عابخسفعؿتٗٔ ز ؾطافؾطؾٗٔ

قاغٔ ا٭خ٬مؾها٥ٌػاٌٖتعا٢َتٛاٖط بايػؿ١ًتػاؾٌ

ز سطام ٚسطقا٤ سطٜل ؾسٜس ايتُػو سطٜل ّ ؾه١ًٝ ؾها٥ٌ

اتكـ اتػِ َعطٚف ز ضٖإ ضٖٔ قٝت/ شنط مسع١

أؾهٌخري٠ٚقعغكطٜؿ٢ٓ بعهٗا بعهاا٢ْتتؿ

ايٝػرل× ايكعبايعػريٜؿتدطٜتٜٝ٘بتعسٜععف

أقشاب أضباب ّ ٔؾُاٍ ايؿُا٥ٌ اـكاٍ/ايكؿات ايؿُا٥ٌ

ٜتكؿٛا ٜتشًٛا نطِٜ ّ َهطّ  َهاضّ ايؿها٥ٌ ّ ق١ُٝ ايكِٝ
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ز  ‘ًَدل ايسضؽ ٗ ؽ 
 ؽ َاشا تعطف عٔ سامت ايطا٢٥؟

َٔ أٌٖ لس َهطب إجٌ ٗ اؾٛز ٚايهطّ نإ ض٥ٝػا َٛاعا ٗ قَٛ٘ ٚؾطٜؿا  ؾاضؽ دٛاز َٔ قب١ًٝ ط٧ٝعط دا٢ًٖ َعطٚف ؾاسامت ايٛا٢٥ 
إَككٛزا َٔ َعاقطٜ٘ ٚغٝسا َٗابا َٔ ًَٛى عكطٙ ٚأدسازٙ ْٝعا غاز٠ لبا٤ تعٚز َا١ٜٚ بٓت سذط ايػػا١ْٝ ٚايٓٛاض ثط١ًَ ايبشذل١ٜ ي٘ زٜٛ

با غؿا١ْ ٚأبا عس٣ٚاسس َٔ ايؿعط ٜٚه٢ٓ أ
 ؽ: اؾتٗط سامت بايهطّ ؾُا غبًٝ٘ إىل إنطاّ ايٓاؽ؟

ٚتعكـ ايطٜض ايباضز٠  ٜكٌ ايٛعاّ نإ عطا ٜؿٝض عٛا٩ٙ ٫ ُٜٛأ ٚاضزٙ ٫ٚ ّٓع غا٥ً٘ ٚنإ ٫ ٜٓتٛط ايػا٥ٌ ست٢ ٜأتٝ٘ ؾشٌ ٜؿتس ايكش٘ ٚ
َا ٜسؾع عِٓٗ عاز١ٜ  -زٕٚ إٔ ٜػأيٛٙ –َا ٜكاغٝ٘ ايٓاؽ ؾرلغٌ إيِٝٗ , ٜسضى سامت  اؾٛعبأطٓاب اـٝاّ ٜٚعٜس ايدلز َٔ ؾعٛض اإلْػإ ب

 اؾٛع ٜٚأَط غ٬َ٘ إٔ ٜٛقس ْاضا ٗ بكاع َٔ ا٭ضض عػ٢ ايػا٥ط ي٬ٝ إٔ ٜٗتس٣ إيٝٗا
ؽ: قـ ايب١٦ٝ اييت عاف ؾٝٗا سامت َٚا أثط ادتٛع ع٢ً ايٓاؽ؟

قشطا١ٜٚ قاس١ً ٚٚطٚف َٓاخ١ٝ قاغ١ٝ ٚسطٚب ْٚعاعات َػتُط٠نإ اؾٛع ٜٓٗـ ا٭َعا٤ ٚناز ايؿكط ٜؿتو بايبػٛا٤ ٗ ب١٦ٝ 
ؽ: نٝـ قسض سامت اإلْػا١ْٝ؟

قسض سامت َع٢ٓ اإلْػا١ْٝ ٚقسّ يًػا٥ٌ ٚغرل ايػا٥ٌ ايكطٜب ٚايبعٝس َا وؿٜ عًٝ٘ سٝات٘ أٚ ٜػس ضَك٘ أٚ ٜط٣ٚ غًت٘
ؽ: َا أثط ؾس٠ نطَ٘ ع٢ً سٝات٘ ؟ ٚمب ضز ع٢ً ظٚدت٘ ايال١ُ٥؟

٘ َا١ٜٚ ٚأنجطت ظٚدت٘ ْٛاض َٔ يَٛ٘ ٚأطايت ٗ عصي٘ ٚضأت إٔ أًٖ٘ ٚعٝاي٘ أسل َا ٜعٛٝ٘ ايٓاؽ ٖٚٓا أخص سامت ٜٓكض ظٚدتٖ٘ذطت٘ ظٚدت
٬َٗ ٜا ْٛاض إٕ إاٍ ايص٣ أبكٝ٘ غٝأخصٙ غرل٣ إشا َت ٚئ ٜبك٢ ٍ غ٣ٛ غ٤ٛ ايجٓا٤ْٛاض باإلق٬ٍ َٔ يَٛ٘ قا٬٥ شلا : 

َ٘ َٚا أثط شيو ع٢ً ْؿػ٘؟ؽ: نٝـ تعاٌَ سامت َع أخطا٤ قٛ

قَٛ٘ اغتبكا٤ يٛزِٖ ٚسؿاٚا ع٢ً قساقاتِٗ ٖٚٛ ٗ غبٌٝ شيو قس ؾل ع٢ً ْؿػ٘ ٚنًؿٗا ؾٛم طاقتٗا ٚيهٓ٘ نإ سامت قؿٛسا ٜػؿط أخٛا٤
٘ ن١ًُ قبٝش١ َٔ ؾدل ؾأعاضٖا أشْا قُا٤ تٓعٜٗا يٓؿػ٘ ٚتهطّا شلاٌٝ بسؾع أشاِٖ ٚنِ َٔ َط٠ ٚقًتٜسضى إٔ اؿًِ نؿ

اتكـ سامت بايعؿ١ ٚنح َػتسال َٔ خالٍ تعاًَ٘ َع داضات٘.ؽ: 

ْؿػ٘ عٔ إٛاَع ٚقاْٗا عٔ ؾعٌ ايسْٝات ٚبًؼ َٔ اغتشٝا٤ سامت َٔ داضات٘ ٚسؿاٚ٘ ع٢ً ؾطؾٗٔ ٚعسّ عـ عٔ نٌ َا ٜعٝب َٚٓعنإ عؿٝؿا 
خسف سٝا٥ٗٔ أْ٘ َا َط بإسسأٖ إ٫ ٚتػاؾٌ أٚ تعا٢َ نأْ٘ ٫ ٜطاٖا أٚ ٫ ٜعطؾٗا

َٔ قؿات ايهطِٜ ايكسم ٚنح نٝـ حتكل شيو يف سامت ايطا٢٥ؽ: 

أٜها ايكسم ٚسامت نإ إشا سسخ قسم ٚإشا ٚعس أٚؾ٢ بٛعسٙ ؾايهطِٜ سطٜل ع٢ً زلعت٘ ٚاإلْػإ ضٖٔ بأعُاي٘ –َٔ ؾها٥ٌ ايهطِٜ اي٬ظ١َ 
 ؽ: ايػالّ ؾه١ًٝ عع١ُٝ نٝـ حتككت يف سامت ايطا٢٥؟ َٚا ْكٝشت٘ البٓ٘؟

ب ايؿػاز اييت سط كبا٥ٌ إٔ تتؿا٢ْ ؾاعتعٍ يًػ٬ّ ٗ عكط اتػِ بايك٠ٛ عكط ٫ تهاز اؿطٚب ؾٝ٘ تتٛقـ ٚأٚؾهت اي اقب سامت ضد٬نإ 
ٚ ْعٍ ٗ ب٢ٓ بسض ٭ْ٘ نإ ٜهطٙ ايعٓـ ٜٚععف عٔ ايؿط ٚنإ ٜٓكض ابٓ٘ عسٜا قا٬٥: إشا ضأٜت ايؿط ٜذلنو ؾاتطن٘ ٘غك٘ ؾٝٗا خرل٠ قَٛ

 ايكؿات ٚنح شيو. ؽ: ادتُعت يف سامت ؾها٥ٌ

يح ٖٚٛ غٝس ٗ قَٛ٘ َطَٛم إها١ْ ٚيهٓ٘ َتٛانع ٫ ٜتٝ٘ ٫ٚ ٜط٣ ْؿػ٘ ؾٛم ايٓاؽ ٚيٝؼ  َٔ ايعػرل إٔ ّتاظ ضدٌ باؾٛز ٚآخط بايعؿ١ ٚثا
 بايكؿض ٚايتػاَض ٚايتٛانع يهٔ َٔ ايعػرل إٔ ػتُع نٌ ٖصٙ ايؿُا٥ٌ يطدٌ ٚاسس ؾإٕ ادتُعت ي٘ ؾٗٛ ايهطِٜ ب٬ َٓاؾؼ

 مب ٜأَطْا ناتب املكاٍ يف أخطٙ؟ؽ: 

ٜتشًٛا بٗصٙ ايكؿات ٚعػ٢ ا٭١َ ايعطب١ٝ إٔ تطب٢ أبٓا٤ٖا ع٢ً ٖصٙ ايكِٝ ايطؾٝع١  ٚ َهاضّ ا٭خ٬م نٞ اب ايكِٝإٔ ٜكطأ ؾباب ايعطب غرل٠ أقش
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ايٛادب ايـُـــــٓعيٞ 
املجٌ يف ادتٛز ٚايهطّ نإ ض٥ٝػا َطاعا يف قَٛ٘ؽ: سامت ايطا٢٥ ؾاعط دا٢ًٖ َعطٚف َٔ أٌٖ صتس ؾاضؽ دٛاز َٔ قب١ًٝ ط٧ٝ َهطب 

ٚؾطٜؿا َككٛزا َٔ َعاقطٜ٘ ٚغٝسا َٗابا َٔ ًَٛى عكطٙ ٚأدسازٙ مجٝعا غاز٠ صتبا٤ تعٚز َا١ٜٚ بٓت سذط ايػػا١ْٝ ٚايٓٛاض ثط١ًَ 

ايبشرت١ٜ ي٘ زٜٛإ ٚاسس َٔ ايؿعط ٜٚه٢ٓ أبا غؿا١ْ ٚأبا عس٣

ٞ:اخذل ايكشٝض ٖا بٌ ا٭قٛاؽ ؾُٝا ٜأت -1
ايتُاثٌٝ( -إجا٥ٌ -ا٭َجاٍ -ْع إجٌ) ا٭َج١ً                                  َػطف( -َٓؿل -نطِٜ -َطازف دٛاز) َبصض

ألبا٤( -لٝب -َٓذٛب -َؿطز لبا٤) لبا٤ -
تًك٢ ايؿكط٠ ايه٤ٛ ع٢ً ؾدك١ٝ سامت ايٛا٢٥ ؾُا أِٖ ايكؿات اييت شنطتٗا ي٘! -2
اي١ًًٝ ايًُٛا٤ ! ٚمب ٜعسٙ!مب نإ سامت ٜأَط عبسٙ ٗ  -3
قـ يٝاٍ ايؿتا٤ اؾاؾ١ عٓس ايعطب! -4

ؽ: ٚنإ سامت قؿٛسا ٜػؿط ظ٫ت قَٛ٘ اغتبكا٤ يٛزِٖ ٚسؿاٚا ع٢ً قساقاتِٗ ٖٚٛ ٗ غبٌٝ شيو قس ؾل ع٢ً ْؿػ٘ ٚنًؿٗا ؾٛم طاقتٗا ٚيهٓ٘ 
ضٖا أشْا قُا٤ تٓعٜٗا يٓؿػ٘ ٚتهطّا شلاٜسضى إٔ اؿًِ نؿٌٝ بسؾع أشاِٖ ٚنِ َٔ َط٠ قهت زلع٘ ن١ًُ قبٝش١ َٔ ؾدل ؾأعا

ٖات َطازف ) قؿٛسا( َٚؿطز ) ظ٫ت( َٚهاز )ٚزِٖ( ْٚع ) اؿًِ( ٗ ٌْ َٔ عٓسى -1
ايؿكط٠ تًك٢ ايه٤ٛ ع٢ً بعض قؿات سامت ٚنض شيو -2
نٝـ ٜتعاٌَ سامت عٓسَا ٜػُع ن١ًُ َعٝب١ ٗ سك٘! -3
 !ايكسم َٔ ايكؿات ايٓب١ًٝ ؾهٝـ تٛاؾطت ٖصٙ ايكؿ١ ٗ سامت -4

ؽ: ٚسامت ضدٌ ستب يًػالّ يف عكط اتػِ بايك٠ٛ عكط ال تهاز اذتطٚب ؾٝ٘ تتٛقـ ٚأٚؾهت ايكبا٥ٌ إٔ تتؿا٢ْ ؾاعتعٍ سامت سطب ايؿػاز 

ؾاتطن٘ اييت غكط ؾٝٗا خري٠ قّٛ ٖٛ ْعٍ يف ب٢ٓ بسض ألْ٘ نإ ٜهطٙ ايعٓـ ٜٚععف عٔ ايؿط ٚنإ ٜٓكح ابٓ٘ عسٜا قا٥ال: إشا ضأٜت ايؿط ٜرتنو 

خذل ايكشٝض ٖا بٌ ا٭قٛاؽ ؾُٝا ٜأتٞ:ا -1
ِٜٗٝ( -ٜػُٛ -وب -َهاز ٜهطٙ) ٜعؿل         أؾِٗ( -أؾهٌ -أؾذع -َطازف خرل٠) أضٚع            اغِ( -ٚغِ -زلٛ -َاز٠ اتػِ ) تػِ -
يًشطب آثاضٖا إسَط٠ ٚنض َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ -2
نٝـ اعتعٍ سامت اؿطب ! ٚمب ٚق٢ ابٓ٘ عسٜا! -3
باب ايعطب ػاٙ غرل٠ سامت ايٛا٢٥!َا ايٛادب ع٢ً ؾ -4

ؽ: ٖٚٛ غٝس يف قَٛ٘ َطَٛم املها١ْ ٚيهٓ٘ َتٛانع ال ٜتٝ٘ ٚال ٜط٣ ْؿػ٘ ؾٛم ايٓاؽ ٚيٝؼ  َٔ ايعػري إٔ ميتاظ ضدٌ بادتٛز ٚآخط بايعؿ١ 

يهطِٜ بال َٓاؾؼٚثايح بايكؿح ٚايتػاَح ٚايتٛانع يهٔ َٔ ايعػري إٔ جتتُع نٌ ٖصٙ ايؿُا٥ٌ يطدٌ ٚاسس ؾإٕ ادتُعت ي٘ ؾٗٛ ا

اخذل ايكشٝض ٖا بٌ ا٭قٛاؽ ؾُٝا ٜأتٞ: -1
ٜتصيٌ( -ٜتٛانع -ٜتٗاَؼ -َهاز ٜتٝ٘ ) ٜتٓاظٍ                              َعطٚف( -َطٖٛب -قُٛز -َطازف غٝس ) ؾطٜـ -
سلٍٛ( –َؾُاٍ  -ٔؾُاٍ -َؿطز ايؿُا٥ٌ) ُؾُاٍ -

٠َا نإ ايتٛانع ٗ ؾ٤ٞ إ٫ ظاْ٘ ٚنض َٔ خ٬ٍ ايؿكط -2
ٚٗطت عؿ١ سامت ٗ تعاًَ٘ َ٘ درلاْ٘ ٚنض شيو -3
يًهطّ ؾًػؿ١ خاق١ عٓس سامت ٚٗطت ٗ ضزٙ ع٢ً ظٚدت٘ ْٛاض ٚنشٗا -4
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عطض ايسضؽ ٗ ؽ , ز 
 : سسز ايؿهط٠ ايعا١َ ، ٚايؿهط ايؿطع١ٝ يًسضؽ . 1ؽ

ُٜطغٞ ايكٛاعس ا٫دتُاع١ٝ .  ايؿهط٠ ايعا١َ : اإلغ٬ّ 
ُٜعًٞ ؾهط٠                                                         قبٌ اإلغ٬ّ . سٝا٠ ايعطب  ايؿهط ايؿطع١ٝ : ا٭١َ ع٢ً ؾهط٠ ايكب١ًٝ .    اإلغ٬ّ 
 . اإلغ٬ّ ِٜٓٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ    ٚ ايؿكط .  اإلغ٬ّ وسز ايع٬ق١ بٌ ايػين 
  . اإلغ٬ّ ٜهؿٌ يًُطأ٠ سكٛقٗا       . اإلغ٬ّ ِٜٓٛ ايع٬قات ايعا١َ بٌ أؾطاز اجملتُع

  . أٚ نٝـ نإ ايعطب ٜعٝؿٕٛ يف ادتا١ًٖٝ ؟:  قـ ساٍ ايعطب يف ادتا١ًٖٝ 2ؽ

. ٜعطؾٕٛ ؾهط٠ ايكب١ًٝ َٚا ٜطب٘ بٌ أبٓا٥ٗا َٔ ْػب ٚنٌ قب١ًٝ تتعكب ٭ؾطازٖا إِا قبا٥ٌ َتٓابص٠ ٫ ٜعطؾٕٛ ؾهط٠ ا٭١َ ٕٚٛ نإ ٜعٝؿ
:  َا َعاٖط ايتعكب ايكبًٞ عٓس ايعطب يف ادتا١ًٖٝ ؟ 3ؽ 

سسِٖ ؾاضنت٘ ٗ إػ٦ٛي١ٝ ٚإشا قتٌ ؾطز َٓٗا ٖبت ٭خص ايجأض ي٘ أإشا دين 
يطٚابط اييت ناْت تطبط األؾطاز زاخٌ ايكب١ًٝ ؟ َٚا ْتٝذ١ شيو ؟ :  َا ا 4ؽ

ع٬ق١ ايٓػب , ْٚتٝذ١ شيو ايتعكب يهٌ أؾطاز ايكب١ًٝ . 
: َا ايصٟ دا٤ ب٘ اإلغالّ َٔ أؾهاض دسٜس٠ ؟  5ؽ

 .  دا٤ بؿهط٠ ا٭١َ ٚسًت قٌ ايكب١ًٝ
َا َٛقـ اإلغالّ َٔ ؾهط٠ ايكب١ًٝ ؟  : 6ؽ

سٌ قًٗا ؾهط٠ ا٭١َ  إٔ ايكب١ًٝ ٚأنعـ اإلغ٬ّ َٔ ؾأ
ٕٓ ٖصٙ أَتهِ أ١َ ٚاسس٠ ٚأْا ضُبهِ ؾاعبسٕٚ (   : ٜكٍٛ تعاىل ) نٓتِ خرَل أ١َٕ ٝأخطدت يًٓاؽ (    ٜكٍٛ تعاىل :                    ) إ

:  َا ايصٟ غري يف عازات ايعطب ؟ ٚنٝـ غريٖا ؟ 7ؽ 

. هط٠ ا٭١َ أنعـ َٔ ؾإٔ ايكب١ًٝ ٚأسٌ قًٗا ؾسٝح اإلغ٬ّ 
 : قاضٕ بني ؾهط٠ ايكب١ًٝ ٚؾهط٠ األ١َ نُا ٚنشٗا ايهاتب .  8ؽ

ؾهط٠ ايكب١ًٝ : ٖٞ ؾهط٠ قا١ُ٥ ع٢ً َا ٜطب٘ بٌ أبٓا٥ٗا َٔ ْػب ٚنٌ قب١ًٝ تتعكب ٭ؾطازٖا تعكبا ؾسٜسا . 
يهٌ أؾطاز ا٭١َ سطٜتِٗ . ؾهط٠ ا٭١َ : ٖٞ ؾهط٠ ٜعًٛ ؾٝٗا ايػًٛإ اإلشلٞ ع٢ً ايػًٛإ ايكبًٞ , ٚتهؿٌ ٖصٙ ايؿهط٠ 

: َا َٛقـ اإلغالّ َٔ سل األخص بايجأض ؟  8 ؽ

.  سل ا٭خص بايجأض َٔ ايكب١ًٝ إٍ ايسٚي١ اإلغ٬ّ كٌْ
 :  َا ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ ْكٌ أخص ايجأض َٔ ايكب١ًٝ إيٞ ايسٚي١ ؟ 9 ؽ

َُٔ قتٌ ٜكتٌ . مل ٜعس ايجأض هط ثأضا بٌ أقبض عكابا بإجٌ   , ؾ
 َا َٛقـ ايكبا٥ٌ َٔ قٝاّ ايسٚي١ باألخص بايجأض بسال َٔ ايكب١ًٝ ؟ : 01ؽ

ًٜٞك٢ َدَعا٤َٙ َٜ .  اغتذابت ايكبا٥ٌ يؿهط٠ ايسٚي١ ؾهاْت تكسّ ايكاتٌ ٭ٚيٞ ا٭َط ست٢ 
 : ملاشا ٜٓتؿط ايجأض يف قعٝس َكط ؟  11ؽ
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٭ٕ قعٝس َكط قا٥ِ ٗ تطنٝبت٘ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايٓٛاّ ايكبًٞ . 
 َاشا ؾعٌ اإلغالّ يٝهعـ ؾهط٠ ايكب١ًٝ يف شٖٔ ايعطبٞ ؟ َٚا أثط شيو ؟ :  12ؽ

أع٢ً اإلغ٬ّ َٔ ؾهط٠ ا٭١َ َا أقطٙ َٔ قِٝ ادتُاع١ٝ ؼهِ ايع٬ق١ بٌ أؾطاز ا٭١َ ناؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ ٚايتػاَض . 
 أثط شيو : أنشت ايكبا٥ٌ َػتذٝب١ يؿهط٠ ايسٚي١ . 

أٚ مب تهٕٛ ا٭َِ َجاي١ٝ !   ملجاي١ٝ . ؾعالّ اعتُس يف شيو ؟ ضغِ اإلغالّ قٛض٠ يأل١َ ا :  13ؽ
.  تهٕٛ ا٭١َ َجاي١ٝ بتعإٚ أؾطازٖا ع٢ً اـرل آَطٜٔ بإعطٚف ْٚاٌٖ عٔ إٓهط , ٜػٛزِٖ ايدل ٚايتعاطـ َتػاٜٚٔ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات

  :  ٚنع اإلغالّ قٛاعس ادتُاع١ٝ تػتٓس إيٝٗا األ١َ . زيٌ ع٢ً شيو . 14ؽ

  . ْكٌ سل ا٭خص بايجأض َٔ ايكب١ًٝ إٍ ايسٚي١                                                                           . غا٣ٚ بٌ ايٓاؽ ٗ ايعبازات ٚاؿكٛم ٚايٛادبات 
  ايعاّ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ . ِْٛ ايع٬ق١ بٌ ايػين ٚايؿكرل َٔ د١ٗ ٚايكاحل                          . أعاز يًُطأ٠ سكٛقٗا
 . ايع٬قات ايعا١َ نإرلاخ ٚتِٓٛٝ إعا٬َت نايتذاض٠ ٚايعضاع١ ِْٛ  
: َا املطاز بكٛي٘ : ) ايكاحل ايعاّ ( ؟  15ؽ

ٖٛ نٌ أَط وكل َكًش١ ْٝع أؾطاز اجملتُع . 
 ٛ يًُػاٚا٠ بني ايٓاؽ نٝـ ؟:  أضنإ اإلغالّ تسع 16ؽ

 ٤ . غا٣ٚ اإلغ٬ّ ٗ ايعباز٠ بٌ نٌ ا٭ؾطاز ؾايعباز٠ ٚايؿطا٥ض بٓؿؼ إكساض يهٌ ايٓاؽ ؾايٓاؽ ْٝعٟا غٛا
أٚ نٝـ ِْٛ اإلغ٬ّ ايع٬قات ايعا١َ بٌ أؾطاز ا٭١َ !   َا أِٖ ايعالقات اييت اٖتِ اإلغالّ بتٓعُٝٗا ؟   17ؽ
 ين ٚايؿكرل َٔ د١ٗ ٚايكاحل ايعاّ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ . ِْٛ ايع٬ق١ بٌ ايػ
 . ايع٬قات ايعا١َ نإرلاخ ٚتِٓٛٝ إعا٬َت نايتذاض٠ ٚايعضاع١ ِْٛ
شيو .     ٚنح 0عكٛم ايعُاٍ اإلغالّ  : اٖتِ 18ؽ

 ٘دعٌ ي٘  أدط ٜتكاناٙ قبٌ إٔ هـ عطق  .       ً٘ٝ٫ ٜهًـ ايعاٌَ بعٌُ ٫ ٜكسض ع ,                           ٚ دعٌ ايعٌُ ؾطف ٚٚادب .
: َا َٛقـ اإلغالّ َٔ ايتادط ؟  19ؽ

أٚدب ع٢ً ايتادط أ٫ ٜػتػٌ ايٓاؽ بأٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ , غٛا٤ ٗ ايهٌٝ ٚ إٝعإ أٚ ٗ ايتعاٌَ إايٞ .
: اشنط َٛقـ اإلغالّ َٔ سكٛم املطأ٠ ؟  20ؽ

َُِٛٓ سكٛم إطأ٠ إ٫ اإلغ٬ّ ؾكس ضعاٖا خرل ضعا١ٜ يكس نؿٌ اإلغ٬ّ سكٛم إطأ٠ ؾُا 
َا ِْٛ سكٛم إطأ٠ إ٫ اإلغ٬ّ . ْاقـ إكٛي١ .أٚ : قاضٕ بني َٛقـ املطأ٠ يف ادتا١ًٖٝ َٔ اإلغالّ ؟  21ؽ
ٜكٍٛ تباضى ٚ تعاٍ ) ٚ شلٔ. ٛم اإلغ٬ّ إيٝٗا سكٛقٗا , ٚ دعًٗا ٝنؿ٦ٟا يًطدٌ شلا َا ي٘ َٔ اؿك َٗه١َٛ اؿكٛم ٗ اؾا١ًٖٝ , ؾطٖزناْت إطأ٠  

َجٌ ايصٟ عًٝٗٔ بإعطٚف (
. ٚنح شيو  : ٚنع اإلغالّ ططٜكا ٚانشا يتعاٌَ ايطدٌ َع املطأ22٠ؽ

 . خرل قٝاّ  كٛقٗاأٚدب ع٢ً ايطدٌ إٔ ٜطعاٖا ٚ إٔ ٜكّٛ ع
 : َا ايٓتٝذ١ املرتتب١ ع٢ً أخص املطأ٠ سكٛقٗا ؟  23ؽ

هط ٚتؿاضى ايطدٌ ٗ نٌ اإلعُاٍ . اًْٛل إطأ٠ تعٌُ ٚتٓتر ٚتبت
: ٌٖ صتشت املطأ٠ يف زتتُعٓا املعاقط يف ٌْٝ سكٛقٗا  ؟ زيٌ يصيو .  24ؽ
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لشت إطأ٠ ٗ فتُعٓا إعاقط ٗ ٌْٝ َعِٛ سكٛقٗا , ؾأنشت َع١ًُ ٚطبٝب١ َٚٗٓسغ١ ٚٚظٜط٠ , نُا لشت ٗ أخص سكٛقٗا ا٫دتُاع١ٝ 
ِ املػًٛب١ ؟ : نٝـ عاٌَ اإلغالّ أٌٖ األَ 25ؽ

نطب اإلغ٬ّ أضٚع ا٭َج١ً ع٢ً ايتػاَض ايسٜين , قاٍ تعاٍ : " ٫ إنطاٙ ٗ ايسٜٔ " ؾايٓاؽ ٫ ٜهطٖٕٛ ع٢ً ايسخٍٛ ٗ اإلغ٬ّ . 
أٚ نٝـ نُٔ اإلغ٬ّ سط١ٜ ايعكٝس٠ ! أنس اإلغالّ ع٢ً سط١ٜ ايسٜٔ . ٚنح شيو  :26ؽ

« ٜٔ ٫ إنطاٙ ٗ ايس» نؿٌ اإلغ٬ّ سط١ٜ ايسٜٔ ؾـ 
سٜين . ؾايٓاؽ أسطاض ٫ ٜهطٖٕٛ ع٢ً ايسخٍٛ ٗ اإلغ٬ّ بٌ ٜذلنٕٛ أسطاض َٚا اختاضٚا ٭ْؿػِٗ , ٚبصيو ٜهطب اإلغ٬ّ أضٚع ا٭َج١ً يًتػاَض اي

: ٜكٍٛ بعض املؿهطٜٔ ايػطبٝني إٕ اإلغالّ اْتؿط بايك٠ٛ ٚايعٓـ .  27ؽ

٠ ٚايعٓـ , بٌ اْتؿط بتعايُٝ٘ ايػُش١ ٚنؿايت٘ ؿط١ٜ ايعكٝس٠ ٚقُٝ٘ ايطا٥ع١ ايػا١َٝ ٖصا ايكٍٛ بعٝس عٔ ايكٛاب ; ؾاإلغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايكٛ
 : اشنط َٔ املٛنٛع َا ٜسٍ ع٢ً أغبك١ٝ اإلغالّ يهٌ َٓعُات سكٛم اإلْػإ؟  28ؽ

غ٬ّ بٌ ٜذلنٕٛ أسطاض َٚا اإلغ٬ّ ضاٍع سكٛم ايٓاؽ, ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ أعٛاِٖ سط١ٜ ايعكٝس٠ ؾايٓاؽ أسطاض ٫ ٜهطٖٕٛ ع٢ً ايسخٍٛ ٗ اإل
اختاضٚا ٭ْؿػِٗ , قاٍ تعاٍ : " ٫ إنطاٙ ٗ ايسٜٔ " 

:  نٝـ سكل اإلغالّ ألتباع٘ ٚسس٠ ايٓٛع اإلْػاْٞ  ؟ 29ؽ

دعٌ أي١ٜٛ ا٭َٔ ٚايػ٬ّ تطؾطف عًٝٗا , ٚنؿٌ ٭تباع٘ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ سطٜتِٗ . 
َاشا أضاز اإلغالّ يإلْػا١ْٝ ؟ :30ؽ

 ٜعُٗا ايعسٍ ٚايطخا٤ ٚايػ٬ّ .إْػا١ْٝ  ٚسس٠ يًذُٝع اإلغ٬ّ أضاز
: ال ٜط٣ ايهاتب يًعطب أ١ٜ ؾه١ًٝ قبٌ اإلغالّ .  31ؽ

 ٌٖ تٛاؾك٘ ع٢ً ٖصا ايطأٟ ! عًٌ ٕا تكٍٛ . 
ّ ْٚكط٠ إًّٛٛ . ٫ أٚؾك٘ ع٢ً شيو ; ٭ٕ ايعطب قبٌ اإلغ٬ّ نُا ناْت شلِ َػا٨ٚ ؾكس ناْت شلِ ؾها٥ٌ : نايٓذس٠ ٚإط٠٤ٚ ٚايهط

َعاْٞ إؿطزات 
َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

اضتهب , أشْب , أقاب  د٢ٓ  َ٪تًؿ١ )×( َتػاٜط٠ , َتباعس٠ َتٓابص٠   

, ؽاشيت قعست )×( ْٗهت ٖبت قطاب١ )ز( أْػاب ْػب 

ايع٬ق١ )ز( ايع٬قات  ايطابط  ٜٓدؿض )×( ٜطتؿع , ٜػُٛ  ٜعًٛ 

َٓؿك١ً × َٓسف١ , شا٥ب١ َٓكٗط٠ أقشاب )ّ( شٚ   أٚيٞ

أثبتت  )×( أظًٜت ستٝت ٜعععع )×( ٜجبت ٜطغٞ 

 ايعبازات )ّ( َٓػو   املٓاغو   َتؿاٚتٕٛ )ز( أغٛا٤ )×( َتػإٚٚ  غٛا٤  

نٌ أَط وكل َكًش١ ا٭١َ ايكاحل ايعاّ   نٓٝٓا    )×( َعٛٝا , َاٟما  باشال   

 ٖاث٬ )ز( أنؿا٤  نؿ٦ا   أغؿٌ  َاز٠ )عين ()×( ٖتِ ا عين  

وكط )×( ٜعِٛ , ٜكسض ظتٌأٖسض ٚ بسز ×  نُٔ نؿٌ
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تػهٔ)×( تتشطى تطؾطف  ىرلٕٚ × هدلٕٚ  ٜهطٖٕٛ 

ٜؿًُٗا ٜعُٗا   أع٬ّ )ّ( يٛا٤  أي١ٜٛ 

 )ز( ضعا٠  ضاٍع   تتػاَض )×( تٓتكط ٚتساؾع  تتعكب 

اختٝاض )×( إدباض  إنطاٙ   َك١ْٛ , قؿ١ٚٛ ×  طاز : ١ًََٛٛ إ َٗه١َٛ 

ا٫خت٬ؾات )ّ( ايؿاضم  ايؿٛاضم   خٖٝط )×( أيعّ  أٚدب 
ايٛادب إٓعيٞ    

َُ -1ؽ ٜ نإ ايعطب ٜعٝؿٕٛ يف ادتا١ًٖٝ قبا٥ٌ  ٜ  األ١َطؾٕٛ ؾهط٠ ْعتٓابص٠ ، ال  ٜ ِطْعإمنا  َٔ ْػب ٚ نٌ ٥ٗاأبٓاط بني َبْطؾٕٛ ؾهط٠ ايكب١ًٝ ٚ َا 

.ّا ؾسٜسّا ًبتعُك ألؾطازٖاقب١ًٝ تتعكب 

َا ايؿهط٠ اييت ناْت تػٛز سٝا٠ ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ !  -ب                                ٖات َهاز ) َتٓابص٠ ( ْٚع ) ْػب ( . -أ
 أعطب َا ؼت٘ خ٘ ٗ ايؿكط٠ .  -زَا ايطٚاب٘ اييت ناْت تطب٘ ا٭ؾطاز زاخٌ ايكب١ًٝ ! َٚا ْتٝذ١ شيو !           -ز

ٖ  ٌ َت١ ؾاضنت٘ يف َػ٦ٛيٝتٗا ، ٚ إشا ُقاٜ ٓ ٢ اسسِٖ َدٓ ؾإشا د  -2ؽ ًُا دا٤ اإلغالّ أخص ؾ يألخص بجأضٙ ٖب١ ٚاسس٠ . ْتب هلا أسس أبٓا٥ٗا 

ُٜ ٜ َ هعـ َٔ ؾإٔ ايكب١ًٝ ٚ  ٍٕ األ١َهط٠ ٗا َؾًَش شٌ   ُأخطدت أ١َُ هِ ؾاعبسٕٚ ( ، ) نٓتِ خري ضُب ْاأ١َ ٚاسس٠ ٚ أأَتهِ  ٖصٙ ، ٜكٍٛ تعاىل ) إ

 ٜ ٍٞب ًطإ اإلهلٞ ع٢ً ايػًطإ ايَكعًٛ ؾٝٗا ايُػيًٓاؽ ( ٚ ٖٞ أ١َ  ؾ٤ٞ. ٚ ع٢ً نٌ  ً

أقاب ( .  –ْع  –" دين " َطازؾٗا : ) اضتهب  -1                       -اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :  -أ
 ن٬ُٖا قٛاب ( .  –أثآض  –ْع " ثأض " : ) ثاضات   -3ٔست ( .             –دًػت  –: ) ؽاشيت َهاز " ٖبت "   -2
 " ايػًٛإ ايكبًٞ " ٚنض إككٛز بُٗا .  –" ايػًٛإ اإلشلٞ "  -َا ايؿهط٠ اييت أع٬ٖا اإلغ٬ّ نُا تؿِٗ َٔ ايعباض٠ !             ز -ب
ْٕ ٖصٙأٍٚ َا ٚنع٘ اإلغالّ إلسهاّ  -3ؽ ٜ  ايطابط١ أ نُا نإ ايؿإٔ يف  –ايجأض  َسُعْكٌ سل األخص بايجأض َٔ ايكب١ًٝ إىل ايسٚي١ ، ٚ بصيو مل 

.  ٌْجابّا بامَلَكتٗٞ َٔ اذتطٚب ٚ املعاضى ايس١َٜٛ ، بٌ أقبح َعْٓال ت  ١ًُثأضّا يف غًَػ ُطُذٜ  –ادتا١ًٖٝ 

َا ايصٟ ؾعً٘ اإلغ٬ّ ٗ ْكٌ سل ا٭خص بايجأض .  -عبرلى .        بٖات َطازف ) إسهاّ ( ْٚع ) ضاب١ٛ ( ٗ ًْتٌ َٔ ت -أ
 اشنط َٛقـ ايكبا٥ٌ َٔ ْكٌ اإلغ٬ّ ؿل ا٭خص بايجأض .  -سسز ٗ ايؿكط٠ يْٟٛا بٝاْٟٝا ثِ اؾطس٘ .                           ز -ز

َٓ ١ُٗ َٔ َد اّايع احل ٚ ايؿكري ٚ ايِك ١ُٗ َد ََْٔ ٍَٞٓط بتٓعِٝ ايعالق١ بني ايػ َكاإلغالّ َؾ ٔ ْعُٜمل  -4ؽ أٜهّا بتٓعِٝ ايعالقات  ٢ ثا١ْٝ ، بٌ ُع

أال  ٘ ، ٚ أٚدب ع٢ً ايتادِطًَُ ع  ا٤ ع د اٙ كان ت ٜ  اأدًطٚدب يًعاٌَ أاَالت نايتذاض٠ ٚ ايعضاع١ ٚ ايكٓاع١ ، ؾكس ع رياخ ٚ تٓعِٝ امُلايعا١َ نامَل

ٌ ت ْػٜ  ُ٘ ايٓاؽ  ػ ِٕٚ امَل ٌِْٝيف ايَه ، غٛا٤َُٔ ايٛدٛٙ  بأٟ ٚد   . ٍٞاَيٌ امَلاَُع أٚ يف ايت  ٝعا

َا إككٛز بايكاحل ايعاّ !  -ٖات َطازف ) مل ٜعٔ ( ْٚع ) غٛا٤ ( .                                                        ب -أ
ا .  نطب ايهاتب أَج١ً يتِٓٛٝ ايع٬قات ايعا١َ بٌ أؾطاز ا٭١َ .. اشنطٖ -ز

ز ــ َا اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ اييت أقطٖا اإلغ٬ّ !
أعطب َا ؼت٘ خ٘ .  -ٖـ 
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 َا ايصٟ تؤنسٙ ًَش١ُ ايتطٛض ؟  -1ؽ

َٜعٛم إٕ ًَش١ُ تٛٛض تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات ع٢ً َس٣ ْكـ ايكطٕ ا٭خرل يت٪نس إٔ بكسض٠ ايكػرل ايػطٜع ايكها٤ ع٢ً ايهبرل ايب٤ٞٛ ايص  ٟ
ٕٝتسضز ع٢ً ايُٓ٘ ايجٛضٟ إٓسؾع ٕٓاؾػ١ ايكػرل ايػطٜع . –عاز٠ –ا٬ْٛق٘ ٔثٜكٌ تُٓٛٝات٘ ٚ َتَكًُّب أؾهاضٙ ٚ تؿهٌٝ إضازت٘  ِ٘ ايتٛٛض ا

َا َؿّٗٛ ايكػري نُا عطؾ٘ ايهاتب ؟ -2ؽ

, ؾكٓاع١ إعًَٛات تكّٛ ع٢ً أنتاف ايؿباب إزاض٠ٟ ٚ  ايكػرل ٖٓا ٫ ٜعين ايكػرل ايتُٓٛٝٞ ٚ ا٫غتجُاضٟ ؾك٘ بٌ ٜعين أّٜها ايكػرل غٓا 
ُّا ٚ بطف١ ٚ تؿػ٬ٝ .   تكُٝ

َا ؾهٌ ايؿباب ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ؟ -3ؽ

تسٜٔ تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات بايؿهٌ ٗ تٛٛضٖا ٗ إبساع ايؿباب ؾِٗ َٔ اخذلعٛا :   
ٕٝتها١ًَ ٚ أغًٛب ايدلف١ اؾسٚي١ٝ .  -1  ايسٚا٥ط ا
قٓٛط٠ دٝؿطغٕٛ يًتٛق١ًٝ ايهٗطب١ٝ ايؿا٥ك١ شات ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ ٗ بٓا٤ ايػٛبط نُبٝٛتط .    -2

 بٌ دٝتؼ منٛشز عبكط٣ . ٚنح شيو . -4ؽ

ّٝا , ٚاييت ؾطع بٌٝ دٝتؼ ٗ تأغٝػٗا سُٝٓا نإ ٗ ايطابع١  ِٕ ْػؿٌ ٖٓا تاضٜذ ؾطن١ َٝهطٚغٛؾت ٝندل٣ ؾطنات ايدلفٝات عإ ُُٜهٔ أ عؿط٠  ٫ 
ـُ نُٔ تًو -ٗ ن٤ٛ شيو–ٔ عُطٙ ؾٌٗ يٓا َ َٓ ِٕ ٜؿػشٛا ايٛطٜل أَاّ ؾبابٓا خاق١ إٔ فتُعاتٓا ايعطب١ٝ ُتَك إٔ ْػتػُض ؾٝٛخٓا ٗ أ

غ١ٓ (.  14% أقٌ َٔ 43)ايطنٝع١ زّٛ غطاؾٝا ( ) 
ٍٛض ايهاتب ؾبابٓا املبسع ؟  -5ؽ  مب ق

٬َُسك١ ٖصا إػاض إتػاضع  ٜدلظ ايتشسٟ اؿكٝكٞ أَآَا  ٖٚٛ : ٌٖ ّهٔ إٔ نًل ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايتُٓٛٝات ٚ قٝازتٗا ايؿاب١ ايكازض٠ ع٢ً 
٭غباب –ٕ يًتٛٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايجكاٗ ! ٫ٚ ثٛض٠ ب٬ ثٛاض ٫ٚ أٌَ يسٜٓا إ٫ تًو ايٛٝٛض ايٓازض٠ َٔ ) زٜٓاَٖٛات ( ايتػٝرل اييت أثطت ست٢ اآل

 ط يذل٣ ( ٚ أٜٔ يٓا َجٌ ٖصا ا٫ْتٛاض   َبسأ ايػ١َ٬ أٚ ع٢ً ا٭قٌ َبسأ ) اْتٛ–عس٠ 
ض إٕ عًٝٓا إٔ ْسضى َس٣ اخت٬ف تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات عٔ غٛابكٗا ٚ َس٣ خٛٛض٠ إٔ ْٓٛط إيٝٗا بايتايٞ بكؿتٗا فطز َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتٛٛ

َُتداشٍ ٚ خاط٧ ايتهٓٛيٛد١ٝ غٛف ٜػطٟ عًٝٗا َا غط٣ ع٢ً َا قبًٗا ٚ نُا تهٝؿٓا َع َا غبل غٓتهٝـ بإجٌ َع َا  غٝذ٤ٞ ٚ ٜاي٘ َٔ َٛقـ 
َّعا .  

 َا ايٓكٝش١ اييت ٚدٗٗا ايهاتب ؾ٢ املٛنٛع ؟ ٚملاشا ؟  -6ؽ

ب َٔ ٚد١ٗ ْٛط أخطٟ يٝؼ بكسضتٓا إٔ نٛض َٛاضزْا احملسٚز٠ ٚ ؼت نػ٘ ايٛقت ايؿسٜس ْٝع فا٫ت ايت١ُٝٓ إعًَٛات١ٝ . ٚ ٜكذلح ايهات 
ايطنٔ ايطنٌ ٗ ١ََٛٛٓ تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات خاق١ بعس إٔ أقبشت قٓاع١ ايعتاز ٚ –نُا أٚنشٓا –ت يهْٛٗا ٖٓا ايذلنٝع ع٢ً ؾل ايدلفٝا

َٕٝتعسز٠ اؾٓػ١ٝ ٖا ٜتعصض عًٝٓا ايسخٍٛ ٗ َهُاضٖا .  ١َٓ ق١ًًٝ َٔ ايؿطنات ا َُِشَتٜهط٠ َٔ ٔقَبٌ ٔسٞؿ ا٫تكا٫ت 
شا ؟ َاشا ظتب عًٝٓا جتاٙ استهاض ايربزتٝات ؟ ٚملا -7ؽ

َِٛب ا٫ستهاض١ٜ    ِٕ ْكـ ععّ نس استهاض قٓاع١ ايدلفٝات اييت تؿرل ز٥٫ٌ عس٠ إٍ ؼطنٗا ٖٞ ا٭خط٣ َق  عًٝٓا أ
إٔ ٜكبض إع٬َٓا ٚ تعًُٝٓا ٚ إبساعٓا ٚ ُتطاثٓا ٚ يػتٓا ؼت ض١ٓ-ع٢ً إس٣ ايكطٜب ٫ ايبعٝس–ٚإٕ اغتػًُٓا يصيو ؾٓتٝذت٘  
١َُ ايدلفٝات (   ِٜٛي  ٚ ٖٓا َهُٔ اـٛط اؿكٝكٞ  .  ) َع

َعاْٞ إؿطزات 
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َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ
َػاؾ١ ز أَسا٤ َس٣ ْٛز× تػرل تسضهٞ تٛٛض َعطن١. ز ٬َسِ ًَش١ُ

 ّٓع ٜعٛم: اإلبكا٤× اإلؾٓا٤ ايكها٤ ز غطعإ,غطاع ايػطٜع:
ؼطض× ْٛز  تكًب تباط٪ ثكٌ ؼطضٙ ا٬ْٛق٘

تكُِٝ ا٫يهذلْٚٝات بطف١  إتسضز ططٜك١ ٚأغًٛب.ز أِاِٙ٘
ٚق١ً نٗطب١ٝ قٓٛط٠ دٝؿطغٕٛؾهٍٛ , ا٭ؾهاٍإع١ٜ ٚاإلسػإ ز ايؿهٌتعك٢ ٚتتُطز× ؽهع ,ٚتصٍ تسٜٔ

 تٓٛع تكٓـ ٜٛغعٛا ٜؿػشٛا ايسْٝا×ايبعٝس٠ ايكك٣ٛ
َٛنع ايػرل إػاض إزضاى ٬َسك١ ىتؿٞ× ٜٛٗط ٜدلظ: 
ّه٢ ٜٚصٖب ٜػط٣ إٛيسات ايهٗطبا١ٝ٥ زٜٓاَٖٛات ايك١ًًٝ. ْٛازض ض٠ايٓاز

ايجابت ايطنٌ ْكتشِ نٛض َؿذع  × َتد٢ً عٔ ايٓكط٠  َتداشٍ
 ٜػٌٗ , ٜٚتٝػط× ٜؿل , ٜٚكعب ٜتعصض ٤ٌَ ايهـ.ز ُسٜؿٔ سؿ١ٓ عس٠ نٌ ؾ٤ٞ. ز أعتس٠ , أعتس , ُعُتس ايعتاز

ْع ايػًع١ ٚا٫ْؿطاز بايتكطف ؾٝٗا   استهاض تٗإٚ× نب٘ ٚإتكإ :سعّ َهإ ايػبام.ز َهاَرلَهُاضٖا :

َٛنع. ز َهأَ َهُٔ قُٝٓا اإلْػا١ْٝ إتٛاضث١ تطاثٓا د١ٗ قٛب
ايٛادب إٓعيٞ :

بط٤ٞ ايصٟ إٕ ًَش١ُ تطٛض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً َس٣ ْكـ ايكطٕ األخري يتؤنس إٔ بكسض٠ ايكػري ايػطٜع ايكها٤ ع٢ً ايهبري اي-1ؽ 

ٜ عٛم اْطالق٘ َثَكٌ تٓعُٝات٘ ٚ ت ك ًُّب أؾهاضٙ . 

ؽرل ايكٛاب ٖا بٌ ايكٛغٌ :                - أ
ؿِ ( .  -٬َسِ –ْع " ًَش١ُ " : ) ؿّٛ  -1  
ا٭خ٬م (  –ايكِٝ  –َعين " ا٬ْٛق٘ " ؼطضٙ عٔ : ) ايكٝٛز  -3عذع ( .            –نعـ  –َهاز " قسض٠ " : ) ق٠ٛ   -2
َا ايصٟ ت٪نس ًَش١ُ تٛٛض تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات !    -ب
 َا ايصٟ ٜعٛم ا٬ْٛم ايؿباب !  -ز  
 ٕاشا ٜؿها ايؿباب ايُٓ٘ ايجٛضٟ ٗ ايتٛٛض !  -ز

ًُا ٚ بطزت١ ٚ تؿػٝال . ٚتسٜٔ تهٓٛيٛدٝ -2ؽ ا املعًَٛات بايؿهٌ يف تطٛضٖا يف ؾكٓاع١ املعًَٛات تكّٛ ع٢ً أنتاف ايؿباب إزاض٠ّ ٚ تكُٝ

إبساع ايؿباب ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اذتكط : نإ ايؿباب ِٖ شترتع٢ ايسٚا٥ط املتها١ًَ . 

  -ؽرل ايكٛاب ٖا بٌ ايكٛغٌ : -أ
 ؽهع ( .  –تعتكس  –َطازف " تسٜٔ " : ) تًتعّ  -1  
ْٛزٖا (  –ِٖٛا  –َهاز " تٛٛضٖا " : ) إبساعٗا  -3ا٭ؾانٌ ( .          –ايؿهٍٛ  -يؿها٥ٌ ْع " ايؿهٌ " : ) ا  -2
إيٞ َٔ تسٜٔ تهٓٛيٛدٝا إعًَٛات بايؿهٌ ٗ تٛٛضٖا !    -ب
 اشنط كذلعات ايؿباب اييت ٚضزت ٗ ايسضؽ .  -ز 
 َا إككٛز بايسٚا٥ط إتها١ًَ !  -ز
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ْٕ ْػؿٌ  -3ؽ ُُٜهٔ أ ًٝا ، ٚاييت ؾطع بٌٝ دٝتؼ يف تأغٝػٗا سُٝٓا نإ يف ال  ٖٓا تاضٜذ ؾطن١ َٝهطٚغٛؾت نرب٣ ؾطنات ايربزتٝات عامل

إٔ ْػتػُح ؾٝٛخٓا يف إٔ ٜؿػشٛا ايططٜل أَاّ ؾبابٓا -يف ن٤ٛ شيو–ايطابع١ عؿط٠ َٔ عُطٙ ؾٌٗ يٓا 

   -ؽرل ايكٛاب ٖا بٌ ايكٛغٌ :
ْٓتب٘ ( .  –ْػٗٛ  –ف " ْػؿٌ " : ) ْٓاّ َطاز -1 
ايٛطقات ( .  –ايٛطا٥ل  –ْع " ايٛطٜل " : ) ايٛطم  -3قػطٟ (.                        –أقٌ  –َهاز " ندلٟ " : ) أزْٞ   -2
َٔ َ٪غؼ ؾطن١ َٝهطٚغٛؾت ! ٚؾِٝ ؽككت !    -ب
!  َاشا طًب ايهاتب َٔ ايهباض -ز
إٓٛك١ ايعطب١ٝ غ١ٝٓ بؿبابٗا ؾُا أثط شيو ٗ تكٓٝؿٗا ايسّٛغطاٗ !  -ز

 ٖـ ــ َا إككٛز به١ًُ " ايكػرل " نُا بٝٓ٘ ايهاتب ! 
َُالسك١ ٖصا   -4ؽ ٖٚٓا ٜربظ ايتشسٟ اذتكٝكٞ أَآَا  ٖٚٛ : ٌٖ ميهٔ إٔ طتًل ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايتٓعُٝات ٚ قٝازتٗا ايؿاب١ ايكازض٠ ع٢ً 

ػاض املتػاضع يًتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايجكايف ؟ ٚال ثٛض٠ بال ثٛاض ٚال أٌَ يسٜٓا إال تًو ايطٝٛض ايٓازض٠ َٔ ) زٜٓاَٖٛات ( ايتػٝري امل

  -ؽرل ايكٛاب ٕا ًٜٞ ٖا بٌ ايكٛغٌ : -أ
ايباطٌ ( .  –اـٝايٞ  –َهاز " اؿكٝكٞ " : ) ايٛاقعٞ  -1

ايبٛازض ( –ايٓازضٕٚ  –ْع " ايٓازض٠ " : ) ايٓٛازض  -2إزضاى ( .                –اض ؾط –* َطازف " ٬َسك١ " : ) َٛاضز٠ 
َا ايتشسٟ اؿكٝكٞ أَآَا ! َٚا ا٭ٌَ ٗ ايتػًب عًٝ٘ !         -ب 

 َا ايصٟ آثطٙ ايؿباب ! َٚا ْتا٥ر ٖصا اإلٜجاض !  -ز
ايسٍٚ إتكس١َ ! ز ــ َاشا هب إٔ ْؿعٌ ػاٙ استهاض ايتهٓٛيٛدٝا َٔ
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 !: َا ايكاؾ١ً ايت٢ ٚضز شنطٖا !ٚأٜٔ ناْت ! ٕٚاشا1ؽ
  ٚناْت ؾ٢ قب١ًٝ) ٖٛاظٕ( ؿهٛض عطؽ اب١ٓ خايتٗا .. ٢ٖ0 قاؾ١ً )عب١ً (اب١ٓ َايو بٔ قطاز
   .: قـ ايٛبٝع١ نُا ضآٖا ايهاتب 2ؽ
 قاؾ١ٝ ٫ ٜؿٛبٗا غ٣ٛ قٛع َتؿطق١ َٔ ايػشاب ا٭بٝض ٚناْـت ايؿـُؼ    ٤ايػُاٚع ٜػٛٞ دٛاْب ايٛازٟ ٜٚهػٛٙ اؿؿٝـ ٚايعٖط ٝنإ ايطب

 ٌُٝ مٛ ايػطٚب ..
ٚ ٕاشا!: أٜٔ ٚقـ ايطنب ! ٕٚٔ نإ ٜٓؿس اؿازٟ ! 3ؽ
  ٌ١وجٗا عًٞ ايػرل ٗ ْؿاٙ ٚسٜٝٛ ست٢ٚقـ ايطنب عٓس ؾِ ايٛازٟ , ٚنإ اؿازٟ ٜٓؿس يإلب ..
 ! نإ ٜٓؿس  ٤ٞ: َٔ اؿازٟ ! ٚبأٟ ؾ4ؽ
  ٚ ٜٓؿس َكٛٛعات َٔ أْػاّ اؿطب ٚايٓػٝب . عٓذل٠  ػرل ٗ ْؿاٙ ٚنإت ست٢اؿازٟ ٖٛ ضدٌ ٜكٛز اإلبٌ ٜٚػين شلا اؿاز٣ ٖٛ عٓذل٠. 
: مب ٚقـ ايهاتب عٓذل٠ !5ؽ
     0قٛاَ٘ ٜؿب٘ ايطَض ٚقسضٙ ؾػٝض -2                 0أزلط ايًٕٛ ضأغ٘ َطؾٛع  -1
0ٜٓشسض إٍ ؾِ ؾٝ٘ ؾ٤٢ َٔ ايػًٜ  0أ ْؿ٘ أق٢ٓ -4       عاي١ٝ . شضاعاٙ َؿت٫ٕٛ ٚقاَت٘ -3
 : َاشا ؾعٌ اؿاز٣ سٌ أْار بعرلٙ!َٚا َٛقـ َٔ ؾ٢ اشلٛزز َٓ٘!ٚمَب ضٖز اؿاز٣!6ؽ
    ت عًـ٢  أظاح ايػتاض عُٔ ؾ٢ اشلٛزز ٚقاٍ:َٓعٍ نطِٜ ٜا عب١ً ,ؾكايت: عب١ً بازل١ َٓعٍ نطِٜ ٜا عٓذل٠,ؾُس عـٓذل٠ ٜـسٙ يٝػـٓسٖا ؾاتهـأ

غاعسٙ ايك٣ٛ ٚٚثبت خؿٝؿ١ ٢ٖٚ تكٍٛ:يكس أدٗسى ايػرل ٚأْت تأب٢ ايطنٛب َٓص ايّٝٛ ؾكاٍ عٓذل٠: ٚنٝـ ٜكٝب٢ٓ اؾٗس ٚأْـا أسـسٚ بعـرلى    
ٜا غٝست٢ ! 

: َا َٛاٖط اٖتُاّ عٓذل٠ بعب١ً !7ؽ
ُٝٛطبٗا عنإ ٜػين بؿ -2                            0نإ ٜكٛز بعرلٖا بٓؿػ٘  -1    .طٙ ي
 0عٓسَا ْعيت َٔ اشلٛزز َس شلا ٜسٙ يٝػٓسٖا ؾاتهأت ع٢ً غاعسٙ -2  
   .ّٜٛعًٞ تكسِٜ إْا٤ ايًي شلا نٌ  انإ سطٜك -4    0ؾطف شلا سلًت٘ ؾٛم ايطَاٍ يتذًؼ عًٝٗا  -3  
 : َٔ أٜٔ دا٤ت قاؾ١ً عب١ً ! ٚأٜٔ ناْت َتذ٘ ! 8ؽ
  " خايتٗا ٚناْت َتذ٘ إيٞ أضض قَٛٗا ٗ " أضض ايؿطب١ ٚايعًِ ايػعسٟ " .  ١طؽ ابٓ" بعس سهٛضٖا ع ٖٛاظٕناْت قاز١َ َٔ قب١ًٝ
 نُا شنطٖا ايهاتب !ٚظٜٓتٗا  : قـ عب١ً 9ؽ
َٔ اؿطٜط إكطٟ .  ّضسٍٛ ضأغٗا ٔا –ٜٛٗط ؾٝٗا ْاٍ ايؿباب  -2 0ايٛضز ٠يْٛٗا ٔطٟ َؿطبا عُط -1
0قٛاَٗا نايػكٔ ايططٝب   - 4    ناْت تًبؼ ثٛبٟا َعكؿطٟا َٔ ايهتإ .  -3
 عٝٓاٖا غٛزاٚإ ته٦ٝإ ؾ٢ س٠ٚ٬       -5
0ؾ٢ أشْٝٗا قططإ َٔ ايصٖب تتسٍ َُٓٗا سبات َٔ ي٪ي٪ ايبشطٜٔ  - 6
 :مَب ٚقـ ايهاتب اشلٛزز !ٚع٬ّ ٜسٍ ٖصا ايٛقـ !10ؽ
  0ذلف ٚايجطا٤ ٖٚصا ايٛقـ ٜسٍ ع٢ً اي0ططست عًٝ٘ ثٝاب ١ًَْٛ ك١ٛٛ َٔ سطٜط ٜدلم ؾ٢ ن٤ٛ ايؿُؼ
:)غٛف أؾهٛ ٖصا ايعبس اآلبل ٭ب٢(َٔ قا٥ٌ ايعباض٠! ٕٚاشا قاشلا! َٚا َٛقـ عب١ً!11ؽ
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   ايكا٥ٌ َط٠ٚ بٓت ؾساز بػبب اٖتُاّ عٓذل٠ ايؿسٜس بعب١ً ٚقس زاؾعت عب١ً عٔ عٓذل٠ ٚقايت ٕط٠ٚ إْ٘ ابٔ ظبٝب١ ايت٢ أضنعتو
 أْار اإلبٌ ! بعسَا : َاشا ؾعٌ عٓذل٠ 12ؽ
 0يهطب أخٝب١ ايٓػا٤ؾطٜل  -2    0يػكا١ٜ اإلبٌؾطٜل  -1                     : م ايعبٝس إيٞ ؾطمؾط    
 0ثِ شٖب عٓذل٠ ٚسًب ْاق١ بٝها٤ ؾ٢ إْا٤ ٚٚنع٘ ؾٛم قدط٠ يٝدلز ؾ٢ اشلٛا٤ إلعساز ايٛعاّ .ايٓاض  زإلٜكاؾطٜل  -3
َٓٔ عٓذل٠ إهإ !13ؽ  : نٝـ أ
 ٦ُٜٛٔ يعسّ ٚدٛز قبا٥ٌ أٚ أٟ إْػإ قطٜب َٔ َهإ ايكاؾ١ً .  ست٢ٟ ضنب دٛازٙ ٚزاض سٍٛ ايٛاز
 : َا غبب ْٛط٠ اؿعٕ اييت ناْت تهػٛ ٚد٘ عٓذل٠ ! 14ؽ
  ٭ٕ َايو بٔ قطاز ٫ ٜطنـ٢ إٔ ْ٘ ٫ ٜػتٛٝع شنط ازلٗا أَاّ أسس , ٚ٭عٔ فطز عبس يعُٗا ؾساز  عب٫١ً ٜعٜس ٗ ْٛط أْ٘ غبب سعٕ عٓذل٠

عٓذل٠ إٍ ابٓت٘ اؾ١ًُٝ ايت٢ ٜتٓاؾؼ ع٢ً ايتكطب َٓٗا غاز٠ ايؿبإ َٔ نطاّ ا٭ْػاب نُا إٔ أخاٖا عُـطا ٫ ٜطنـ٢ إٔ ٜعـرلٙ     ٜتًٛع عبس َجٌ
. أقشاب٘ بإٔ عٓذل٠ ايعبس ُٜٛض إٔ ّٮ عٝٓٝ٘ َٔ أخت٘  

 : نإ ٜػٝٛط عًٞ عٓذل٠ أسػاغإ كتًؿإ ٚنشُٗا ! 15ؽ
 اإلسػاؽ ايجاْٞ اْ٘ بٌٛ عبؼ ٚساَٞ زٜاضٖا ٚؾاضغٗا ا٭ٍٚ .                                          ْٚٛط اؾُٝع .  اإلسػاؽ ا٭ٍٚ أْ٘ عبس ٗ ْٛط عب١ً
:ٕاشا شٖبت عب١ً إٍ اؿٛض !ٚمَب ٚقؿٗا عٓذل٠ !16ؽ
 ١0 أٚ أقشٛا١ْ بازل١ غكاٖا ايٓس٣ يذل٣ قٛضتٗا ع٢ً قؿش١ إا٤ يتكًض ؾعطٖا ايص٣ انٛطب أثٓا٤ دطٜٗا ٚٚقؿٗا عٓذل٠ بأْٗا عطاض٠ ٜاْع
:ٕاشا قايت عب١ً :)سػبو ٜا عٓذل٠ إْو ػط٥ٗٔ ع٢ًٓ( !17ؽ
 ٭ٕ عٓذل٠ قسّ شلا ٚعا٤ ايًي َٚٓع َٓ٘ ايؿتٝات ٚأقط ع٢ً إٔ ٜكسَ٘ يعب١ً قا٬٥ ٖصا ؾطابو ٜا غٝست٢
 : َاشا طًبت ايؿتٝات َٔ عٓذل٠ ! َٚا ضزٙ عًٝٗٔ ! 18ؽ
 ٓٚقـس ٚاؾكـت عبًـ١ عًـ٢      تـأَطْٞ غـٝستٞ ) عبًـ١ (    ستـ٢ ٚيهٓ٘ ضؾض ٚقـاٍ : يـٔ أْؿـس     ٙؾعطبعها َٔ ذل٠ إٔ ٜٓؿسٖٔ طًبت ايؿتٝات َٔ ع

إْؿازٙ يًؿعط ست٢ ٜػٜ ايؿتٝات ٚغاق١ َط٠ٚ اب١ٓ عُٗا ؾساز .
 يًؿعط ! َٚا َٛقـ ايؿتٝات ! إْؿازٙ: نٝـ نإ ساٍ عٓذل٠ أثٓا٤ 19ؽ
  اح ٜٓٛـط إيـٞ عبًـ١ أثٓـا٤     ضْٚؿػـ٘   تإشا َا ٚقـٌ إيـٞ ايػـعٍ ٖـسأ     ست٢ا٭عسا٤  ّا٭بٛاٍ ٜٚٗعنإ ٜجب ٗ َطح ْٚؿاٙ ٜٚكٛض نٝـ ٜكطع

. ست٢ اْت٢ٗ َٔ إْؿازٙ ٖٚٛ ًٜٗح ٚقسضٙ ٜعًٛا ٜٚٗب٘ ؾ٢ عٓـ إْؿازٙ يًؿعط 
. إْؿازٙ أَا ايؿتٝات ؾٝهٔ ٜهطبٔ ٜٚكؿكٔ بأنؿٗٔ عًٞ ٚقع 

 : َاشا أْؿست َط٠ٚ ٗ عٓذل٠ ! ٕٚاشا  !  20ؽ 
عُٗا عب١ً .  ١ت إٔ تػٜٝ ابٓضازٚايػبب أْٗا أ ست : أَا ضأٜتِٗ عٓذل٠ * ٜػرل ايكػٛض٠ ..............ؿْأ

إؿــطزات 
ٌ -: ؾذط نجٝـ ًَتـ)ز( ٝأدِ ٚآداّ  أ١ْ: أٚي٘ /  ؾِ ايٛاز٣: ؽايٛٗا /  تؿٛبٗا :  تعبـأ : ب٦ٝٛـٟا َـت٬ُٟٗ /    ٥ٚٝـساٟ : ْـاٍ )ز( آبـاٍ /    إبـ

: ؾـعط   ايٓػـٝب : )ّ( أضدٛظ٠ ٢ٖٚ ايكٛع١ َٔ ايؿعط /  أضادٝع: إػ٢ٓ يإلبٌ )ز( سسا٠ /  اؿاز٣: ٜسؾعٗا إٍ ايػرل /  ٗاٜػتشجتباٍ ٚتٗتِ / 
: ايكبـ١ ؾـٛم اؾُـٌ )ز( ٖـٛازز /      ٖـٛزز : ًُٜـع /   ٜـدلم : ٌْ )ز( أباعط , أبـاعرل , بعـطإ /    بعرل: َا تكاز ب٘ ايساب١ )ز( أظ١َ  ظَاّايػعٍ / 
ٛٓ /  ا٭ق٢ٓ: أزا٠ َٔ أزٚات ايكتاٍ )ز( ضَاح ٚأضَاح   ايطَض/  : قاَت٘ قٛاَ٘ ُٓ : َػتذل , زؾـٌ    نٌُ: ٜسٍ /  ِٜٓ/ إطتؿع أع٬ٙ َع إمٓا٤)ز(ٝق

: ؾـذط٠   غسض٠: أغٛم /  أسسٚ: تطؾض /  تأب٢: أضاح أدٗسى : أتعبو /  أْار/ ْع ضاس١ً ٢ٖٚ َٔ اإلبٌ ايكاؿ١ يٮٓاٍ ٚا٭غؿاض /  ايطٚاسٌ
ٛ : َػـاؾ١ /   َطسًـ١ : تدلى /  تٓٝذ: ايؿ١ًُ نػا٤ ٜتًؿع ب٘ )ز( سل٬ت / ٜجب : ٜكؿع / ؽٛط: تتبدذل /  سلًت٘ل )ز( غسض ْب : ايطغـا٤   تطغـ
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ُُط / ٜتـأيل : ًُٜـع ٜٚهـ٧ / ضْٚـل : ْـاٍ       ٕ : ٕعـت ٚتـٮ٭ت /    تطقطقـت قٛت اإلبٌ  / اـُاض : ثٛب ايطأؽ )ز( ُخ : سًـ٢ ا٭شٕ َـٔ زض٠    قططـا
: )ّ( خبـا٤   أخبٝـ١ : َهإ َـٓدؿض )ز( ٖٚـاز /    ٖٚس٠تعٓؿٗا / × : تساعبٗا  تعابجٗاز( أقطاٙ ٚقطط١ / غب٢ : أغط / آشلٔ : أًٖٗٔ / ٚمٖٛا )

: ٚؿـط ايػـبع ٚايٛـرل )ّ(     كايـب : هٍٛ ٜٚذلزز ٜٚٛٛف /  هٛؽ)ّ( نجٝب ٖٚٛ ايتٌ َٔ ايطٌَ /  ايهجبإ: شٖب ٚأبعس /  أٚغ٢ٌٖٚ اـ١ُٝ / 
ٍ ططٜل بٌ دبًٌ )ز( ؾعاب /  : ؾعبكًب /  ٌ : تهـشو بؿـس٠ /    تهطنـط : ؾـذط ؾـٛن٢ /    ايػـٝا ّ : ايؿـذاع /   ايباغـ : اؾًـس ايكـ٣ٛ /    ايكـاض
: ْبـات طٝـب ايطا٥شـ١ /     عـطاض٠ : ٜهؿٝـو /   سػـبو : ْاع١ ؾٛم ايعؿط٠ )ّ( ضانب / ْعاٍ : قتاٍ /  ايطنبإ: َاؾٝتٗا /  غطسٗا: سعْا / ؾذٓا

ٍ ض ٫ ضا٥ش١ ي٘ )ز( ا٭قاس٢ / : ْبات ظٖطٙ أبٝ أقشٛا١ْ : نـؿا٥ط )ز( غـسٜط٠ /    غـسا٥ط : اشلـاضب /   اآلبـل : ضٜـض تٗـب َـٔ ٖـصٙ اؾٗـ١ /       ايؿـُا
٘ : قـؿاتٗا ٚخًكٗـا )ّ( ؾـ١ُٝ /     ؾـُٝٗا : قٛت ايؿذعإ ؾ٢ اؿـطب )ز( َعـاَع /    َعُع١َهطدٌ : ًَٛدٌ /  :  تٗـسدت  : أقـابت٘ /  اعذلتـ

: ايؿعط ايص٣ هاٚظ ؾش١ُ ا٭شٕ )ز( ٔيُِ ٕٚاّ ..  اي١ًُقُٝت / ايكػٛض٠ : ا٭غس / : ٝأ طبتُنع أْؿاغ٘ / : تتتاب ًٜٗح: خ٬ٍ /  ثٓاٜاتكٛعت / 

تسضٜبات
ا )ٕٚا بًؼ ايطنب ؾِ ايٛازٟ أٚقـ ايؿت٢ ايبعرل ايصٟ نإ آخصٟا بعَاَ٘ , ؾٛقـ ايكٛاض نً٘ يٛقٛؾ٘ , ٚأغطع ايعبٝس ٚا٭تباع ايصٜٔ ناْٛ (1)

خط ايطنب ؾػاقٛا ايطٚاسٌ اييت ناْت ؼٌُ ايصات ٚإا٤ ٚآخصٚا ٜهطبْٛٗا بعكِٝٗ ست٢ أْاخٖٛا ( .ٜػرلٕٚ َؿا٠ ٗ آ
 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :  -)أ(  
أظ١َ( .  -أظَات  -)ظَِ    :    ْع )ظَاّ( - 2                           عطف( . -ؾِٗ  -)ٚقٌ    :   َطازف )بًؼ( - 1
اؿازٟ( . -ايطاعٞ  -ايؿت٢ إؿاض إيٝ٘ : )ؾٝبٛب  - 3

 مَب أَط عٓذل٠ ايعبٝس بعسَا أْاخٛا اإلبٌ !  -)ب( 
َاشا قاٍ عٓذل٠ يعب١ً عٓسَا ٚقٌ إٍ ؾِ ايٛازٟ !  -)ز( 
 َٔ أٜٔ ناْت ايكاؾ١ً قاز١َ ! ٕٚاشا !  -)ز( 
 ٕاشا زاض عٓذل٠ بؿطغ٘ سٍٛ ايٛازٟ !   -)ٙ( 
 ٝات عبؼ َٔ عٓذل٠ ! َٚا َٛقـ عٓذل٠ !َاشا طًبت ؾت -)ٚ( 

)ٚناْت ايؿُؼ ٌُٝ مٛ ايػطب عٓسَا اقذلبت ايكاؾ١ً َٔ ؾِ ايٛازٟ عٓس ٬ٍٚ أ١ْ , ٚقاضت اإلبٌ ٗ قٛاض طٌٜٛ ؽٛٛ خٟٛٛا ٥ٚٝسٟا , ( 2)
 اؿازٟ ( .٫ تعبأ بؿ٤ٞ ٖا سٛشلا , ٫ٚ ٜػتشجٗا ؾ٧ , ٖا أَاَٗا , ٫ٚ َٔ خًؿٗا , ٚنإ ٜطٕ ٗ ايؿها٤ قٛت 

)أ( نع ٗ َهإ ايٓك٘ اإلداب١ إٓاغب١ :
َهاز )٥ٚٝسٟا( : .............       َطازف )٫ تعبأ بؿ٤ٞ( : ...... 

ْع )اؿازٟ( : .......... .       ...َؿطز )ٚـ٬ٍ( : ...........
َا ايصٟ زؾع بٓات عبؼ إٍ تػ١ُٝ عٓذل٠ بأْ٘ عبس عب١ً !   -)ب( 
 ٛاٖط اٖتُاّ عٓذل٠ بعب١ً . اشنط َ -)ز( 

)ٚضأ٣ عب١ً ٢ٖٚ تًٗٛ بٝٓٗٔ ٚػاٚبٗٔ , ؾٛقـ ٜتأٌَ ٚدٗٗا ٜٚػتُع إٍ قٛتٗا إش تهطنط ٗ نشهٗا , ٚعاٚزت٘ شنطٜات أس٬َ٘ اييت نإ ( 3)
 ٜهتُٗا ٗ طٝات قسضٙ ٫ٚ هط٩ ع٢ً إٔ ٜٓٛل بػطٖا , أسؼ قبه١ سعٕ أيِٝ تعكط قًب٘ ( . 

 كشٝش١ ٖا بٌ ا٭قٛاؽ : ؽرل اإلداب١ اي -)أ( 
  أقباض( .  -قبهات  -ْع )قبه١( : )قباض   - 2أغطاض( .  -دٓبات  -َطازف )طٝات( : )خؿاٜا   - 1

 َا ايصنطٜات اييت طاؾت بأس٬ّ عٓذل٠ !  -)ب( 
نٝـ ناْت ْٛط٠ ٚايس عب١ً ٚأخٝٗا إٍ عٓذل٠ ! -)ز( 
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 َٚاشا ٜؿعٌ ايعطب ؾ٢ ا٭ؾٗط اؿطاّ !ٚع٬ّ ٜسٍ شيو !  : ٕاشا مل ىـ عٓذل٠ ايػاضات إؿاد١٦ !1ؽ
         . ّبػبب أْ٘ ٗ ؾٗط ضدب ٖٚٛ َٔ ا٭ؾٗط اؿطاّ , اييت وطّ ؾٝٗا ايعطب ايكتاٍ , ٜٚسٍ شيـو عًـٞ تكـسٜؼ ايعطبـٞ شلـصٙ ا٭ؾـٗط اؿـطا

0ٚنإ ايعطب ٜ٪زٕٚ ؾٝٗا َٓاغو اؿر ٜٚكُٕٝٛ أعٝاز آشلتِٗ 
! ٚنٝـ ٚاد٘ اؿعٕ ) َاشا ؾعٌ ( !  ايٓاؽ !ٚنٝـ نإ ؾٓٛط ْؿػ٘ؾ٢ ْٛط  عٓذل٠نٝـ نإ : 2ؽ
  ٔأْـ٘ ٚنإ ٜٓٛط إٍ ْؿػ٘ عًـ٢  عبس ؾساز ايصٟ هب عًٝ٘ خس١َ غازت٘ .نْٛ٘ غٝٛط اؿعٕ عًٞ عٓذل٠ بػبب أْ٘ ٫ ٜعٜس ٗ ْٛط ايٓاؽ ع

اد٘ ٖصا اؿعٕ باـطٚز إيٞ ايكشطا٤ زٕٚ إٔ ٜسضٟ إيٞ أٜٔ ٚٚ 0ؾٗٛ ايص٣ ٜؿطز نطبتِٗ ٚوٛظ شلِ ايٓكط ع٢ً أعسا٥ِٗ  بٌٛ " عبؼ " ٚساَٝٗا
  . ٜصٖب

َٚا أثط شيو عًٝ٘!: َا َٛقـ غاز٠ عبؼ َٔ عٓذل٠ أثٓا٤ اؿطب ٚبعسٖا !3ؽ
 ن١ناْٛا ٜػطعٕٛ إيٝ٘ يٝٓذسِٖ ٜٚساؾع عِٓٗ ٜٚٓتكط شلِ عًٞ أعسا٥ِٗ , ٚبعس إعط

 ٚنإ ٖصا ّٮ قًب عٓذل٠ سعْا ٚغهبا ػهبٜأٚ  إٔ ٜؿهٛزٕٚ  ٜٛظعٕٛ ايػٓا٥ِ عًٞ أْؿػِٗ ٚهعًٕٛ ي٘ ْكـ غِٗ ؾك٘
عذب عٓذل٠ ! تنإ ٜ ٤ٞ: َٔ أٟ ؾ4ؽ
  . نإ ٜتعذب َٔ ْؿػ٘ نٝـ ٜطنٞ ايبكا٤ ٗ قّٛ وكل شلِ ايٓكط ٚايػٓا٥ِ ٜٚكابًٕٛ شيو باإلْهاض ٚايبدٌ ٚاعتباضٙ عبسٟا ٫ أنجط
: َا ؾعٛض عٓذل٠ ػاٙ ؾساز ! 5ؽ
 ا ٚنإ عٓذل٠ ٜط٣ ؾٝ٘ قٛض٠ ايبٌٛ ٚقٛض٠ ايػٝس ٚإعبٛز ؿعٛض باؿب ٚايعٛـ ػاٙ ؾساز ضغِ قػ٠ٛ ؾساز عًٝ٘ أسٝاْنإ زا٥ِ اي  .
! َٚا َٛقؿٗا َٓ٘ !  " ظبٝب٘" َ٘ أنإ ٜػأٍ عٓذل٠  ٤ٞ: عٔ أٟ ؾ6ؽ
ؾساز. غهب ب١ خٛؾٟا عًٝ٘ َٔ نإ ٜػأشلا ٌٖ ؾساز أبٛٙ سكٟا نُا قايت ي٘ ٗ قػطٙ , ٚيهٓٗا ناْت زا٥ُٟا تٗطب َٔ اإلدا
 !  ط٠ ايتػا٫٩تج: َا ايتػا٫٩ت اييت ناْت ؼرل عٓذل٠ ٗ ْؿػ٘ ! ٚع٬ّ ٜسٍ ن7ؽ
 إشا مل ٜهٔ ؾساز ٚايسٙ ؾُا غط اإلعذاب ٚاؿـب ايؿـسٜس يـ٘ . ٚتـسٍ ٖـصٙ ايتػـا٫٩ت ايهـجرل٠        ٚيعٌ أُٖٗا .  تناْت ٖٓاى نجرلا َٔ ايتػا٫٩

 ٘ .عًٞ ؾس٠ سرل٠ عٓذل٠ ٚانٛطاب
 : َا ايصٟ زؾع عٓذل٠ يًدطٚز إيٞ ايكشطا٤ ! َٚاشا نإ ٜتدٌٝ !8ؽ
  ٜطاٙ ٖٓاى   ٤ٞٚنإ ٜتدٌٝ ٜٚطٟ قٛض٠ عب١ً عًٞ نٌ ؾ, خطز عٓذل٠ إيٞ ايكشطا٤ بػبب َُٖٛ٘ ايهجرل٠ ؾٗٛ ٜطٟ ٗ ايكشطا٤ ضاس١ يًٓؿؼ
 : نٝـ ضأٟ عٓذل٠ اؿٝا٠ ! ٕٚاشا !9ؽ
 ٠ نط١ٜٗ ٫ ق١ُٝ شلا ٭ْ٘ ٫ ٜػتٛٝع ايبٛح عب٘ يعب١ً ْٛط عٓذل٠ يًشٝا٠ عًٞ أْٗا سٝا 
نإ ًّٜٛ عٓذل٠ ْؿػ٘ !  ٤ٞ: عًٞ أٟ ؾ10ؽ
   ٛـٌ نإ ًَٜٛٗا ٗ بسا١ٜ ا٭َط ٭ْ٘ أْؿس ايؿعط ٗ عب١ً ؾػبب شلا سطدٟا أَاّ قَٛٗا , ثِ عاز ًّٜٛ ْؿػ٘ عًٞ ايطنا بإٔ ٜهٕٛ عبـسٟا ٖٚـٛ ب

 . ايكب١ًٝ ٚساَٝٗا 
 اغتكط عٓذل٠ ! ٚنٝـ أسؼ بعس قطاضٙ ! ٤ٞ: عًٞ أٟ ؾ11ؽ
  ٕاغتكط عٓذل٠ عًٞ إٔ ٜصٖب ٭َ٘ ٚهدلٖا عًٞ إٔ تكٍٛ ي٘ اؿكٝك١ ؾإٕ نإ عبسٟا نُا ٜكٛيٕٛ قتٌ ْؿػ٘ ٚإٕ نإ ابٔ ؾساز مل ٜطض إ٫ أ

أنجط ضؾكا ٚضا٥ش١ ايعٖط تٓبعح أشن٢  ٗب عًٝ٘, ٚإٔ ايٓػِٝ ٜبٗا٤ف ب٘ أبٛٙ ٚأسؼ بعس ٖصا ايكطاض إٔ ْٛض ايكُط ٜعزاز ٗ عٝٓ٘ ٜعذل ٜهٕٛ سطٟا ٚ
. عٛطا
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  َٚا َٛقـ نٌ  َُٓٗا ٗ شيو ! : ٕاشا عٓٓـ ؾٝبٛب عٓذل٠ !12ؽ
 ٚنإ ٜط٣ عٓذل٠ أْ٘ ٫ خٛف ع٢ً ايٓػا٤ , ؾِٗ ٗ ا٭ؾٗط اؿطّ اييت وـطّ ٭ْ٘ تطى سطاغ١ خٝاّ ايٓػا٤ ٚخ٬ إيٞ ْؿػ٘ , عٓؿ٘ ؾٝبٛب

.ايؿٗط اؿطاّ ٫ ّٓع أسسٟا َٔ ا٫ْتكاّ  إٔٚضأٜ٘ ٗ شيو ٔ ؾٝبٛب نإ ي٘ ضأٟ آخط , ؾٝٗا ايعطب ايكتاٍ , ٚيه
 !  ُٗازاض اؿسٜح بٝٓ ٤ٞعٔ أٟ ؾ ٕاشا نإ عٓذل٠ وب قطب ؾٝبٛب َٓ٘! ٚ:13ؽ
  ل ؾـ٢ عٛؿـ٘ إشا ؼـسخ    ٭ْ٘ وؼ ؾ٢ ٚدٛزٙ ؾ٦ٝا ٜؿب٘ َا وػ٘ ايٛؿٌ ؾ٢ دٛاض أَ٘ ٚ٭ٕ ؾٝبٛب ٖٛ ايص٣ ٜٓؿؼ عٓ٘ ٖٚٛ ايطدٌ ايص٣ ٜج

عـٔ ُٖـّٛ عـٓذل٠    بُٝٓٗـا  زاض اؿسٜح إيٝ٘ ٚ ٜأَٔ داْب٘ إشا غاب عٓ٘ ُٜٚٛع ؾ٢ عؿٛٙ إشا عٓؿ٘ ٚؾطٜه٘ ؾ٢ سطب٘ ٖٚٛ ايص٣ و٢ُ ٚٗطٙ  ٚقس  
ٝا٠ ٚإطأ٠ ٚسب ٚبػه٘ ٭َ٘ ٭ْٗا ايػبب ٗ ؾكا٥٘ ؾٗٞ اييت ألبت٘ يرلع٢ إبٌ ؾساز ٚوُٞ قَٛ٘ ثِ ٜكاٍ ٖصا عبس ؾساز , ثِ ؼسثا عٔ اؿ

.عٓذل٠ يعب١ً 
 : َا ضأٟ نٌ َٔ عٓذل٠ ٚؾٝبٛب يًشٝا٠ ٚإطأ٠ ! 14ؽ
  بعس َٛت٘ ٢ٖٚ ايت٢ ؼـسخ ايٓـاؽ َـا نـإ َٓـ٘ ييت تٓٛح عًٝ٘ ااؿٝا٠ طعاّ ٚؾطاب ٚإطأ٠ ٫ ىطز بٗا اإلْػإ ٭ْٗا ٖٞ  إٜٔطٟ ؾٝبٛب

اؿط١ٜ ٚاؿب , ٚإطأ٠ شلا زٚض عِٛٝ ٗ سٝا٠ ايطدٌ . ٠ ؾعٓسٙ اؿٝا٠ ٫ تهتٌُ إ٫ بٓذل, أَا عَٚا مل ٜهٔ  
: َا ٖٞ زٚاؾع نطا١ٖٝ عٓذل٠ ٭َ٘ ! 15ؽ
ٖصا عبس ؾساز .عٓ٘ ٜطعٞ إبٌ ؾساز ٚوُٞ قَٛ٘ ثِ ٜكٛيٕٛ  ٖٞ غبب ايؿكا٤ ايصٟ ٜؿعط ب٘ ٭ْٗا ٖٞ اييت قصؾت ب٘ إيٞ ٖصٙ اؿٝا٠-1
. ضؾهٗا اإلداب١ عًٞ تػا٫٩ت٘ عٔ أبٝ٘تٗطبٗا ٚ -2
 : َاشا ٜطٟ عٓذل٠ ٗ أَ٘ !16ؽ
  ؿٝا٠ ؾٗٛ ٜهطٖٗا بؿس٠ .اٜطٟ أْٗا أؾأّ أّ ٖٚبت ابٓٗا
 عٓذل٠ ؾٝبٛب !  َا ا٭قٌ ايص٣ امسض َٓ٘ نٌ 17َٔؽ
  تـ٘ وٌُ َـع أَـ٘ إٍ ٖـصٙ ايكـشطا٤ ٚنـإ أبـٛٙ َـٔ دًس       ٚقبٌ إٔ ٜػب٢ أْ٘ نإ سطٟا ٜٚعطف ؾٗٛ ٜعطف أباٙ ٚيس ؾٝبٛب سطا ؾ٢ ب٬ز اؿبؿ١

. عٓذل٠ ؾكس ٚيس عبسا ٚأبٛٙ ؾساز ٚئ ٜهٕٛ عٓذل٠ سطا إ٫ إشا اعذلف ب٘ ٚايسٙ  أَاٚيٝؼ وب إٔ ٜهٕٛ ي٘ أب غ٣ٛ شيو ا٭ب ايص٣ دا٤ ب٘  
 !  يؿٝبٛب  عٓذل٠ ايص٣ ّجً٘ : َا18ؽ
 ٣0 ؾٝ٘ عست٘ ٬َٚشٙ ٕ عٓذل٠ ضؾٝل يعب٘ ؾ٢ قػطٙ ٚعٓسَا ندل ٚق٣ٛ غاعسٙ ضأ٣ ؾٝ٘ أًَ٘ ٚعٓسَا قاض ؾاضؽ عبؼ ضأان
: قـ ؾٝبٛب نُا ٚقؿ٘ عٓذل٠ ! مب ٚقـ عٓذل٠ ؾٝبٛب !19ؽ
ٚاغعإ َجٌ َٓداضٟ اؿكإ ا٭قٌٝ . َٙٓداضا -2                              "ايٓعاّ  " شنط غطٜع نايًِٛٝ  -1 
يسَا٤ .ٜٗاب َٓٛط ا -4                                   .   ؾذاع ايكًب طٝب ايٓؿؼ  -3
 : ٕاشا ٫ ٜؿعط ؾٝبٛب بآ٫ّ ايؿٛم ٚاؿب !20ؽ
يبعهٗٔ ٝسؾهًٗٔ ٜطقكٔ ٜٚػٌٓ ٜٚه ٣٭ٕ ْٝع ايٓػا٤ عٓسٙ ٗ َٓعي١ ٚاسس٠ , ؾًٝؼ يٛاسس٠ َٝع٠ عًٞ ا٭خط ٕ

ايبعض , ؾ٬ ؾطم بٝٓٗٔ إ٫ ٗ طٍٛ ا٭ْـ ٚقكطٖا أٚ ٚغعٗا ٚنٝكٗا . 
 ٠ ! نإ ىاف ؾٝبٛب عًٞ عٓذل ٤ٞ: َٔ أٟ ؾ21ؽ
  ٚ ٚايس عب١ً نإ ىاف عًٝ٘ " َايو بٔ قطاز " َٔ اْهؿاف سب عٓذل٠ يعب١ً ٚشيو بكٍٛ ايؿعط ؾ٢ قاغٓٗا ٕ تهـدل " عُـطٚ " ايـصٟ يـٔ ٚابٓـ٘ ا

 عبسٟا ٜٓٛط ٭خت٘ ْٛط٠ سب ٚؾٛم .  إٜٔػُض بإٔ ٜكاٍ 
. قايت : ٫ أضٜس َٓ٘ غ٣ٛ ايؿعط هشهت ٚٗا يغ٣ٛ ايؿعط , ؾإشا قٌٝ شلا إٔ عٓذل٠ ىٛب عٓذل٠  عب١ً ٫ ؼب ٗإٔ ٚنإ ٜطٟ 
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إؿــطزات 
ؾذٕٛغا٥طٟا ب٬ ٖسف )ز( ِٖٝ ٖٚٝاّ  /  ٖا٥ُٟا: ؾعا٥ط /  َٓاغو: ٜػتشًٛا سطَت٘ / يٝٓتٗهٛا: إطاز ايص٣ وطّ ؾٝ٘ اؿطب ٚايكتاٍ /  اؿطاّ

: ىتكٕٛ أْؿػِٗ  ٜػتأثطٕٚ: ْعٛا /  ساظٚا: اْهؿؿت /  تالً: ٜؿهٌ /  ٜ٪ثط: أغتذاب /  يب٢: ٜعٌٜ /  ٜؿطزُّٖٛ ٚأسعإ )ّ( ؾذٔ / 
:  تِٓ: ٚٗطت /  ٫ست: َٓعٛـ )ز( ثٓاٜا /  ث١ٝٓ: ىطز ع٢ً ٚدٗ٘ ؾ٢ ا٭ضض ٫ ٜسض٣ أٜٔ ٜتٛد٘ /  ِٜٗٝ: َا طًت٘ /  ضاٚغت٘ع٢ً غرلِٖ / 

: إطزا إشلاّ ايؿعط ٚٚسٝ٘ /  ؾٝٛاْو)ّ( ٖادؼ / : كاٚؾ٘  ٖٛادػ٘: ت٪ز٣ ٚتٛقٌ /  تكه٢: أطٝب /  أشن٢: إؿتػٌ /  إتكستهؿـ / 
: شنط ايٓعاّ ايًِٛٝ: ٜتهدلٕٚ /  ٜؿُدٕٛ: ٬َعبٟا /  َساعبٟا: أدس ضاس١ /  أغذلٚح: تؿػ٢ًٓ /  تػاٚض٢ْ: قشاض٣ ٚاغع١ )ّ( ؾٝؿا٤ /  ؾٝاؾ٢

: ؽًل /  ًُل: أعِٛ ٚأسذلّ /  أدٌٜكٝبو /  : ٜعذلٜو: ٜػطع ؾ٢ اؾط٣ /  ٜعسٚثكب ا٭ْـ /  -: إٓدط َٓدطٜو)ز( ًُٚإ ٚأ١ًُٚ / 
:  غُػِبٗا : ؼسخ بٗا ْؿػو ٚتصنطٖا /  تٗذؼ: أنطٖٗا /  أَكتٗا: َا ٜؿت َٔ اـبع ثِ ٜبٌ َطم )ز( ثطا٥س ٚثطٚز /  ثطبسٟا: تعصب /  ته٧

: ايهُاؾ١ )ز(  ايٝه٬َّبكًب )ز( أؾٛاٚ / : غًٜٝ اي ؾٜ: ايصٍ /  اشلٛإ: ٜصٜكْٛو /  ٜػَْٛٛو: دٓػ٢ /  دًست٢أسسخ قٛتٟا غرل ٚانض / 
:  أشلر: غٓا٤ /  ععٜـ: قشطا٤ )ز( َؿاٚظ َٚؿاظات /  َؿاظ٠: َؿاخط /  َباٙ: أضسِ ٚأعٛـ /  أس٢ٓ: غرلى /  غٛاى: ٜؿطز /  ٜٓؿؼن٬يٝب / 
متاٍ: قاض /  آٍنٝـ /  أ٢ُْٓ٘ )ز( أٚثإ / : ق ٚثٓٝ٘: أعُام )ز( ُؾُػـ ٚأؾػؿ١ /  ؾػاف: ايكشطا٤ )ز( ايؿًٛات  ٚ ايؿ٬ /  ايؿ٠٬أؼسخ / 

: تكٍٛ /  ػٍٛ: خٛؾت /   ضٚعت: إكا٥ب )ّ( ْا٥ب١ /  ايٓٛا٥ب: َكا٥ب )ز( قطف /  قطٚف: ْػتعٌُ اي١ًٝ ٚايصنا٤/ يعُط٣ : ٚ سٝات٢ / 
: اغتُع  أقار: ؾذط طب ؾاف /  ايبًػِ : غٓا٤ )ّ( أغطٚز٠ / أغاضٜس: وٝ٘ ب٢ /  ٜهتٓؿ٢ٓ: َط ع٢ً شنطٖا نايٓػِٝ ضقٝكا / تٓػُت ضوٗا 

: ؾطسٟا ٚغطٚضٟا .. ؿطأٔب: ايطٌَ إػتٌٛٝ )ز( نجبإ /  ايهجٝب: خذٌ ٚسٝا٤ /  اغتشٝا٤/ 

تسضٜبات
)قسقت إْٗا أَٞ اييت قصؾت بٞ إٍ ٖصٙ ا٭ضض , إْٗا ٖٞ اييت دا٤ت بٞ إٍ ٖصٙ اؿٝا٠ ٭ضع٢ إبٌ ؾساز , ٚ٭قهٞ ْٗاضٟ ٚي٢ًٝ ٗ ؾٝاٗ( 1)

 أضض ايبؿط١ٜ .. ؾإشا َا دا٤ ايًٌٝ أٜٚت إٍ َهذعٞ ؾ٬ أناز أغتكط عًٝ٘ ست٢ تػاضْٚٞ اشلُّٛ ٚتًٗب قًيب ( . 
اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ : -)أ( 

 ؾٝؿا٤( . -ؾٝؿا  -ؾٝؿ١ٝ  -َؿـطز )ؾٝاٗ( : )ؾٝؿـ١   - 1
 تؿاضنين( .  -تكاضعين  -ؽايٛين  -َطازف )تػاٚضْٞ( : )تؿاد٦ين   - 2
تطازف(. -تعًٌٝ  -ْتٝذ١  -عٛـ )تًٗب قًيب( ع٢ً )تػاٚضْٞ اشلُّٛ( : )تؿػرل - 3

َا ايصٟ نإ ٜٓهطٙ عٓذل٠ َٔ قَٛ٘ ! ٕٚاشا ضن٢ عايت٘ !   -)ب( 
 نطا١ٖٝ عٓذل٠ ٭َ٘ . - 1عًٌ :  -(  )ز

 نإ ؾٝبٛب ىاف ع٢ً عٓذل٠ َٔ عب١ً ْؿػٗا .  - 2 
: إْو تأب٢ إٍ إٔ تكٍٛ ايؿعط ٗ نٌ َا تٓٛل ب٘ عٓٗا إْين أضٓو ٫ٚ أًَو أسٝاْٟا إ٫ إٔ أعذب َٓو , نٝـ تٓٛط  )ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ٟ٥( 2)

 إيٝٗا , إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٙ بايك٠٬ أَاّ ٚثٓ٘( .
 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :   -)أ( 

ٚثٔ( .  -ٚثا٥ٔ  -أٚثإ  -ْــع )ٚثٔ( : )أٚاثٔ   - 2تٛاؾل( .  -تعذلف  -تًٌ  - َهاز )تأب٢( : )تػتػًِ  - 1
ُجًٝٞ( .  -بًٝؼ  -فٌُ  -)إشا ٚقؿت أَاَٗا نايهأٖ( تؿبٝ٘ : )نُين  – 3
َا َهُٕٛ اؿٛاض ايصٟ زاض بٌ ا٭خٜٛٔ !   -)ب(  
مل قُِ عٓذل٠ ع٢ً ايتشكل َٔ بٓٛت٘ يؿساز ! -)ز(  
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ٓذل٠ ٗ غرل٠ ٜٓاد٢ ْؿػ٘ َا ؾٝٗا َٔ ؾذٕٛ ُّٖٚٛ , ٚقس ٚقع ٗ قًب٘ أْ٘ قس أخٛأ ٚأؾكض أٚ ناز ٜؿكض عُا نإ ٜهُط ٗ قطاض٠ )نإ ع( 3)
  .قسضٙ َٔ تعًل بايؿتا٠ اييت ًَهت عًٝ٘ ؾ٪ازٙ(

 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :   -) أ (  
أؾ٦س٠( .  -ؾــٛا٥س  -ْع )ؾ٪ازٙ( : )ؾــ٪ز  - 2            تعًٌٝ( . -تٛنٝض  -عٛـ )أؾكض( ع٢ً )أخٛأ( : )ْتٝذ١  - 1
ؾذٓا٤( .  -أؾذٔ  -َؿطز )أؾذإ( : )ؾذٔ  - 3

 َا ايصٟ نإ ٜهُطٙ عٓذل٠ ٗ قسضٙ !  -)ب( 
نٝـ ناْت ْٛط٠ عبؼ إٍ عٓذل٠ ضغِ َهاْت٘ اؿكٝك١ٝ عٓسِٖ ! -)ز( 

 اشا مل ٜؿاضنِٗ سؿًِٗ !ٚقٌ عٓذل٠ إيٞ ُس١ً عبؼ ! ٕٚ ٢: َت1ؽ
  ٕٚقٌ عٓذل٠ ّٜٛ ايعٝس ايػٟٓٛ ايصٟ تكُٝ٘ عبؼ ٗ َٛغِ اؿر ٗ ؾٗط ضدب ٚمل ٜؿاضنِٗ استؿاٍ ايعٝـس ٭ْـ٘ مل ٜهـٔ ؾـاضؽ ايكًـب ٚنـا

 إيٞ ؾساز .  ْ٘ػب ١َٓؿػٌ عكٝك
 : إيٞ أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ بعس عٛزت٘ ! ٚنٝـ اغتكبًت٘ أَ٘ ! 2ؽ
ٚتطساب ٚؾتشت شضاعٝٗا يتشتهٓ٘ أَا عٓذل٠ ؾكس نإ قاغٝا عًٝٗا تكبًت٘ بًٗؿ١ ٚؾٛم ؾسٜس اػ٘ إيٞ بٝت أَ٘ اييت اغ .
 َٓ٘ ! أَ٘: قـ ساٍ عٓذل٠ سُٝٓا ٚقٌ إيٞ بٝت أَ٘ ! َٚا َٛقـ 3ؽ
  ُ٘ٓا أقاب هبٗا . ملدًؼ عًٞ ؾط٠ٚ ٗ داْب اـبا٤ ٚايػهب ٜٛٗط عًٞ ٚدٗ٘ , ٚعٓسَا غأيت٘ أَ٘ ع
 ط شيو عًٝٗا !ثَ٘ ! َٚا أاتِٗ عٓذل٠ أمب : 4ؽ
  ايػـعاز٠   يـو ٢ أٖـب  بهت ٚقايت : يٛ ناْت ضاستو بؿكس عٝين أٚ ببـصٍ سٝـاتٞ يهـ   أْٗا اتُٗٗا بأْٗا غبب ؾكا٥٘ ٚتعاغت٘ , ٚأثط شيو عًٝٗا

 0يبصيتٗا ضان١ٝ غعٝس٠ 
 : نٝـ أٖإ عٓذل٠ أَ٘ ! 5ؽ
 عًٞ دطا٥ٗا . ايبا٥ػ١ ٚٚقؿٗا بايهًب١ اييت تكهٞإطأ٠ أٖإ أَ٘ ٚغٓبٗا ب
 يعٓذل٠ َع نٌ ٖصٙ ايكػ٠ٛ ! ٚع٬ّ ٜسٍ شيو ! ١: نٝـ تٛززت ظبٝب6ؽ
 بٌ ؽدلٙ بهٌ َا ٜكٛي٘ ايكّٛ عٓ٘  ٤ٞساٚيت تٗس٥ت٘ ٚإقٓاع٘ بأْ٘ ؾاضؽ عبؼ ٚأْٗا ٫ ؽؿٞ عٓ٘ ؾ ,
 َٔ عٓذل٠ ! َٚا ضزت عًٝ٘ !"ظبٝب٘ " : َا  ايصٟ أغهب 7ؽ
  ١ََ , ٚضزت ٚبصيو ٫ ىتًـ عٔ أبٝ٘ ؾساز  ٭َْ٘طأ٠ اغهبت بؿس٠ عٓسَا قاٍ شلا : ٜا أعُاَ٘ ايصٜٔ ٜٓٛطٕٚ إيٝٗا عًٞ أْٗا فطز خاز١َ ٜٚأ

١ََ  .عًٝ٘ بأْٗا ٖٞ اؿط٠ " تاْا بٓت َٝذٛ " ٚيٝػت ظبٝب١ ا٭
 : َا اؿكا٥ل اييت اعذلؾت بٗا " تاْا ": ٫بٓٗا عٓذل٠ !8ؽ
. أْٗا تهطٙ قَٛ٘ ٚدًِٗٗ ٚندلٜا٥ِٗ -2                         ١ْا بٓت َٝذٛ " ٚيٝػت ظبٝبإٔ ازلٗا " تاٚأْٗا ناْت سط٠ َٔ اؿبؿ١ .  -1
. أْ٘ ابٔ ؾساز سكٟا -4                       أْٗا ؼب زٜٓٗا إػٝشٞ , ٚ تهطٙ زٜٔ ٚأقٓاّ قَٛ٘ . -3
 : َا ايصٟ قطضٙ عٓذل٠ ٚأقػِ عًٞ ؾعً٘ بعسَا عطف اؿكٝك١ !  9ؽ
ّٛت ٖٚٛ ٜكاتٌ إٕ مل  ٢ٚايسٙ ؾساز عًٞ ا٫عذلاف ب٘ , ٚأقػِ عًٞ إٔ ٜػًب ا٭َٛاٍ ٜٚكٛع ايٛطم ٜٚكاتٌ ؾساز ٚقَٛ٘ ست قطض إٔ وٌُ 

ٜعذلف ب٘ ؾساز . 
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 : نٝـ أقبشت " تاْا " اؿط٠ " ظبٝب١ " ا٭١َ ! 10ؽ
  " دطٜط " ٚنجرل َٔ ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ , ٚناْٛا  َطأ٠ سبؿ١ٝ سط٠ , ٚيهٔ بعض ايًكٛم اختٛؿٖٛا ٚٚيسٜٗا " ؾٝبٛب " ٚاناْت " تاْا "

  .نإ ّٛت َِٓٗ ايهجرل ؾرلَِْٛٗ عًٞ داْيب ايٛطٜل ٢ٜعاًَِْٛٗ بكػ٠ٛ ًٜٚكٕٛ إيِٝٗ بؿه٬ت ايٛعاّ , ست
ُ    طبٓا٥ٗا ًَو ؾساز ٭ِْٗ ٚقعٛا ٗ ا٭غأأتٞ ؾساز ٚقَٛ٘ ٚقاتًٛا ايًكٛم ٚأقبشت ٖٞ ٚ ٢ست ٝـٌ يؿـساز   ٖٚصٙ عاز٠ ايعـطب , ٚقـس سؿٛـت اؾ

.٭ْ٘ أنطَٗا ٚألب َٓٗا عٓذل٠ 
: ٕاشا خاؾت َٔ َٛاد١ٗ عٓذل٠ ٭بٝ٘ ؾساز ! 11ؽ
 ٜكبٌ ايصٍ أٚ ايهعـ ٚيٛ تٛادٗا ٫ْتٗت إٛاد١ٗ ب٬ٗى أسسُٖا , ٖٚٞ ؼبُٗا ٫ٚ تطض بؿكس أسسُٖا  ٫  عٓٝس َتهدل َُٓٗا ٭ٕ ن٬
 اغتكط ! ٤ٞٚعًٞ أٟ ؾ ٘ !: َا ساٍ عٓذل٠ بعس زلاع ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ أ12َؽ
      ًٜ٘ٛـب َٓـ٘ ٖسأت ثٛضت٘ ٚطًب َٔ  أَ٘ ايػُاح ٚايعؿٛ  , ٚاغتكط عًٞ أ٫ ٜطنٞ بإٔ ٜهٕٛ عبسٟا ٖٚٛ َٔ قًب غٝس عـبؼ ٚقـطض ايـصٖاب إيٝـ

ٚيهٔ أَ٘ خاؾت عًٝ٘ ٚبهت نجرلٟا ٚطًبت َٓ٘ أ٫ ٜؿعٌ شيو ٚيهٓ٘ أقٓط عًٞ شيو ٚمل ٜػتُع إيٝٗا . , ٫عذلاف ب٘ ا

ؿـــطزات إ
ٍٓ: َٓاظٍ ايكّٛ)ز( س٬ٍ ٚأس١ً /  اؿ١ً :  غـكٛا : أ٫ٚزٖـا ايكـػاض )ّ( دـطٚ /     دطا٥ٗا: ٜؿٝس٢ْ /  هس٢ٜٓ: غًٜٝ /  أدـ: تع٢ًُٓ ٚؽدل٢ْ /  تؿه٢ إ

: ٬ٖنـٟا /   تعػـاٟ ْٓٛـ١ )ز( َػـاعرل /   : اجمل إػـعٛض٠ : مل تٓذب /  عكُت ايٓػا٤: َا عًل ب٘ إٍ ايط٥تٌ )ز( أْٛاط٘ /  ْٝاٙ ايكًبَٝتٟا قبٌ ُاّ اؿٌُ / 
٫ : نـعؿت /   ؽاشيـت : ايبا٥ػـ١ /   إٓهـٛز٠ : ايعبسٙ )ز( إَـا٤ /   ا٭١َ: أتٛزز ٚأتكطب ٚأتهطع ؾٛم َا ٜٓبػ٢ /  أًُل: أنطِٖٗ / أَكتِٗ: عاقٟٝا /  عكٛقٟا
ٌ كـٝب٘ /  : ت تعذلٜ٘: ػصب /  ػبص: )ّ( ٌٓ ٖٚٛ ٚيس ايٓعذ١ /  اؿ٬ُٕ: ٫ تٗتِ /  ؼؿٌ : أْجـ٢   ايٓاقـ١ : ٚيـس ايٓاقـ١ )ز( ؾكـ٬ٕ ٚؾكـاٍ /      ايؿكـٝ

تـطزز ايـٓؿؼ ؾـ٢ سًكٗـا      تؿـٗل ايكػـا٠ )ّ( ايعـات٢ /    ايعتـا٠ : إتهدلٜٔ)ّ( غٛـطٜؼ /   ايػٛاضغ١: َا ؾهًت /  َا أثطت: غهب /  سٓلاؾٌُ )ز( ْٛم / 
: َطززٟا قٛت٘ ؾـ٢ قـسضٙ    َعفطٟاؾ٢ اؿًل َٔ طعاّ ٚؾطاب /  ١ ٢ٖٚ َا ٜكـ: )ّ( غك ايػكل: إطاز أْعٍ بو ايعصاب /  أدطعو ايػكلبكٛت َػُٛع / 

٘ : تـصيٌ /   تهـطع نـجرل ايعكـط أ٣ ايػـض /     ايعكـٛض  : َـٛت٢ /  َٓـٝيت : غـا٥ط /   عـابط م )ّ( غبٌٝ / : ايٛط ايػبٌٚنإ ؾٝ٘ غًٛ٘ /  : ؼسثـ٘ بعٓــ    ؽاؾـٓ
: )ّ( دٝؿ١ ٢ٖٚ دجـ١ إٝـت إشا أْتٓـت )ز(     دٝـايبٛٔ نً٘ ٚايهبس ٚايٛشاٍ /  ا بساخٌٖٚٛ َ: )ّ( اؿؿا  أسؿا٥ٓا: َتكٛع َطتعـ /  َتٗسزٚخؿ١ْٛ / 
 ضقٝكـاٟ : عاض /  َعط٠: تٗٝأت يًبها٤ /  تٗاتؿتببكطٙ : ؾاؼٟا عٝٓٝ٘ ٫ ٜػُهُٗا /  ؾاخكٟا: هعً٘ ٚيسٙ /  ٜسعٝو: اغِ ؾعٌ َع٢ٓ أتٛدع /  أٚاٙأدٝاف / 

: اشلعز نٌ قـٛت ؾٝـ٘ تـط   أٖاظٜر: خاؾت /  دععت: ُازٜت /  ؾذت: ٜا٥ػٟا /  آٜػٟا: ٌُٗ / أخهع : أيٌ /  تطٜح: قؿع /  ٚثب: عبسٟا ٚاؾُع أضقا٤ / 
 : تتٛدع . ت٦ٔ: غكٛت /  أٖٛتخؿٝـ َٛطب / 

تسضٜبات
ؾصٖب إٍ بٝت أَ٘ أٍٚ ؾ٧ بعس عاز عٓذل٠ َع ايطنب إٍ س١ً عبؼ , ٚنإ ّٜٛ عٛزت٘ َٛعس ايعٝس,ٚيهٔ عٓذل٠ مل ٜهٔ ؾاضؽ ايكًب يًعٝس , ( )1) 

 (عٛزت٘ , ٚناْت ظبٝب١ َٓكطؾ١ إٍ غعشلا , ؾًُا ضأت٘ زاخ٬ٟ ٚثبت قا١ُ٥ , ٚقايت ٢ٖٚ تؿتض شضاعٝٗا : َطسبٟا بو ٜا ٚيس٣
 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :  -) أ ( 

َسبط٠( .  -َٓهب١  -ز )َٓكطؾ١( : )َاؾ١ٝ َهـا  - 2       ضَهإ( . -ؾعبإ  -)َٛعس ايعٝس( ٗ ؾٗط : )ضدب   - 1
 ٕاشا اػ٘ عٓذل٠ إٍ بٝت أَ٘ ٚمل ٜتذ٘ إٍ َٛنع اؿؿٌ !  -)ب( 
 نٝـ اغتكبًت ظبٝب١ ابٓٗا ! ٚنٝـ نإ ساي٘ َعٗا !  -)ز( 

ٕ ًٜسٕ َجًو . ؾكٗك٘ عٓذل٠ )إْو تكٛع ْٝاٙ قًيب ٜا عٓذل٠ , ؾُاشا وًُو ع٢ً نٌ ٖصا ! أيػت عٓذل٠ ؾاضؽ عبؼ ! يكس عكُت ايٓػا٤ أ( 2) 
بكٛت كٝـ , ٚقاٍ : زعٞ ٖصا ٚخدلٜين باؿل عُا د٦ت أغأيو عٓ٘( .
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 نع اإلداب١ ايكشٝش١ ٗ إهإ اـايٞ :  -) أ (  
ْع )ْٝاٙ( : ..........   -   َطازف )وًُو( : ........   -
...........  )عكُت ايٓػا٤( : إطاز بـ  -  َهــاز )اؿـل( : ..........   -

اختًؿت ْٛط٠ عٓذل٠ إٍ أَ٘ عٔ ْٛطتٗا إٍ ْؿػٗا . ٚنض شيو .  -)ب( 
 َا ايػطض َٔ ا٫غتؿٗاّ ٗ : "َاشا وًُو ع٢ً شيو " ! -(  )ز

 : أٜٔ ادتُعت عبؼ ! ٕٚاشا ! 1ؽ
  َّٛٝٓاٙ " عٝس ادتُعت عبؼ ٗ ايدلاح ايٛاغع ايصٟ تعٛزت إٔ تكِٝ ؾٝٗا استؿا٫تٗا ٚشيو ي٬ستؿاٍ ب َُ
 : نٝـ نإ ايكّٛ وتؿًٕٛ بايعٝس !2ؽ
  ٕٛ0ٜكَٕٛٛ ا٭ؾطاح ٚإٛا٥س ٜٚػٕٓٛ ًٜٚعبٕٛ ٜٚطقك 
 ! فتُع  عبؼ ِٖٚ وتؿًٕٛ  : ٕاشا شٖب عٓذل٠ إيٞ 3ؽ
  ٙبمل ٜصٖشٖب إٍ ا٫دتُاع بسٕٚ ٖسف ٭ْ٘ مل ٜهٔ ٜعطف َاشا ٜطٜس بصٖاب٘ مل ٜصٖب يٝتباض٣ ٫ٚ يه٢ ٜٓؿس أؾعاض
ْػب١ إيٝ٘ ٚيٝذدلٙ عًٞ ا٫عذلاف ب٘ . ١يٝؿاضى ايكّٛ استؿاشلِ ٚيهٓ٘ شٖب يًٝتكٞ ؾساز ؾٝػأي٘ عٔ سكٝك    
 :َا اـٛاطط ايت٢ زاضت ؾ٢ شٖٔ عٓذل٠ سٌ شٖب ي٬ستؿاٍ!4ؽ
0َٛ٘ ٚآ٫َ٘ ــ ا٫ْؿػاٍ بع١ٓ ايعٝس عٔ ايتؿهرل ؾ٢ ُٖ 3    اشلطٚب َٔ ايٛسس٠  -2       0إٔ ٜٓعِ بًكا٤ عب١ً  -1
0يكا٤ ؾساز يٝػأي٘ عٔ سكٝك١ َا أخدلت٘ ب٘ أَ٘  -4
 : َاشا أسؼ عٓذل٠ أثٓا٤ شٖاب٘ ٭ضض ايدلاح !5ؽ

 . ٌأسؼ بإٔ ٖٓاى نذ١ وًُٗا إيٝ٘ ايٓػِٝ نأْ٘ مل ٜؿاٖس َجًٗا َٔ قب
 : َا ايتػا٫٩ت اييت زاضت ٗ ضأؽ عٓذل٠ أثٓا٤ شٖاب٘ ٭ضض ايدلاح !6ؽ
 سعٕ ٚأمل . ٜكاغٞسٍٛ ٚدٛز عب١ً ٗ ٖصا اؿؿٌ تػين ٚتطقل ٫ٚ تٗتِ َا ناْت ايتػا٫٩ت َٔ
َٚا َٛقـ عٓذل٠ َِٓٗ!ايؿطغإ عٓذل٠ ! نٝـ اغتكبٌ : 7ؽ
 تٞ . اأغطع ايؿطغإ ٜتػابكٕٛ إيٝ٘ ٜٚتذاشبْٛ٘ يٝذًؼ َعِٗ , ٚيهٓ٘ ضؾض ٚقاٍ شلِ : غأعٛز إيٝهِ بعس ؼ١ٝ غاز
 ضأٟ عب١ً ! َٚا َٛقؿٗا َٓ٘ !: نٝـ نإ ساٍ عٓذل٠ عٓسَا 8ؽ
 ٘آلخطْٚٛط نٌ َُٓٗا ي ٔ ايػٓا٤عٚيهٓٗا سُٝٓا ضأت٘ غهتت "أنٌ ٖ٪٤٫ ٜٓٛطٕٚ إيٝٗا"غهب عٓذل٠ بؿس٠ ٚقاٍ يٓؿػ 
 : َا َٛقـ نٌ َٔ عب١ً ٚعٓذل٠ عٓسَا ت٬قت عُْٝٛٗا !9ؽ

 0ا ٚمل ًٜل إيٝٗا ؼ١ٝ بػبب غهب٘ ٚثٛضت٘ تبػُت عب١ً َٚايت بطأغٗا ؾ٢ خذٌ ٚغهتت عٔ ايػٓا٤ أَا عٓذل٠ ؾًِ ٜبتػِ شل 
!  دص١ّ: قـ غطازم إًو ظٖرل بٔ 10ؽ
  ؾطاف َٔ نٌ َهإ ,ٚا٭ ايٛغا٥س , ٚسٛي٘ ايػاز٠  ايُٓاضم ٚ ؿطٚف عًَٝ٘نإ إًو دايػٟا عًٞ ؽت َٓكٛب
 . ١ َٓكٛؾ١ بكٛض ايٛرل ٚاؿٝٛإ َٔ أباضٜل أْٝكٜٚٛٛف ايعبٝس به٦ٛؽ َٔ ؾه١ ٜكبٕٛ ؾٝٗا َٔ ٔط ايؿاّ ٚايعطام    
 يو َهاْا ٜا عٓذل٠ !( َٔ ايكا٥ٌ ! َٚا ايػطض َٔ ا٫غتؿٗاّ ! َٚا دٛاب عٓذل٠ ! َٚا أثط شيو ع٢ً ا٫ستؿاٍ ! س:)أ٫ ػ11ؽ
 ٚضز عٓذل٠  ايػدط١ٜ ٚايتٗهِ , ٚايػطض َٔ ا٫غتؿٗاّأٌْ ؾتٝإ عبؼ ٚأنطَِٗ ٚأع٬ِٖ سػبا ٚأؾطؾِٗ ْػبا  ايكا٥ٌ عُاض٠ بٔ ظٜاز ,
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نـٌ عـبؼ   ؾكاٍ عٓذل٠ ٚخص َها٢ْ إٕ اغتٛعت ٜا بٔ ظبٝب١  :يٛ أْككت يكُت ٍ َٔ َهاْو ٜا عُاض٠ ؾٗب عُاض٠ َٔ َهاْ٘ ثا٥طٟا ٚقاٍ تعاٍ قا٬ٟ٥
بٌ ؾساز ؾأخص ٚأقعُاض٠ غٝؿ٘ ٚاْسؾع مٛٙ ٚأقبٌ عٓذل٠ إيٝ٘ ٖٚب ايٓاؽ وذعٕٚ بِٝٓٗ  تعطف أ٢َ نُا تعطف أَو ؾتعاٍ إٍ إشا ؾ٦ت , ؾذطز

 0َٔ ايػطازم, ٚاْؿض ايٓاؽ عا٥سٜٔ إٍ َٓاظشلِ ؾًِ ٜهٔ شلِ ؾ٢ شيو ايّٝٛ عٝس  َٔ ٜسٙ ٚخطز ب٘ عٓذل٠
: مب اتِٗ " ؾساز " " عٓذل٠ ! 12ؽ
 . ِٖاتُٗ٘ بأْ٘ دا٤ يٝؿػس عًِٝٗ عٝس
 : نٝـ بسأ عٓذل٠ سسٜج٘ َع ؾساز !13ؽ
 ؽ عبؼ ٚؾٝدٗا ٚأْت ٬َش اـا٥ـ َٚٛعِ اؾا٥ع اضكاٍ ي٘ : أْت ؾبسأ عٓذل٠ ٜعسز قؿات ؾساز ٗ ضؾل ٚيٌ , ؾ

.......... ثِ أخدلٙ عسٜح أَ٘ بأْ٘ ابٔ ؾساز .
 : َاشا ضٓز ؾساز عًٝ٘ !14ؽ
  أؾهٌ ٖا أعاٌَ ب٘ ايعبٝس  ساٍٚ ؾساز ايتٗطب ٚقاٍ ي٘ : أيػت أعٛٝو َا ٜعٛٞ ا٭ب ٫بٓ٘ , ٚأزخًو بٝيت ٚأدًػو ٗ فًػٞ ٚأعاًَو .
 :  َٚاشا ضٓز عٓذل٠ عًٝ٘ !15ؽ
 ًعطف اؿكٝك١ ٚتكٛشلا يٞ إْين ابٓو ٚيٛ َط٠ ٚاسس٠ . أ" ؾساز " ؾكاٍ : إْٞ ٫ أْهط نٌ ٖصا , ٚيهين أضٜس إٔ  ٢ضٓز عٓذل٠ ع
 : َا ٖسف عٓذل٠ َٔ ٖصا اؿٛاض ! ٚنٝـ اغتؿع ؾساز ! 16ؽ
 ٝإٔ  ٢عبـسٟا , أتطنـ   إٔ تهـٕٛ   ٢اغتؿع ؾساز سُٝٓا قاٍ ي٘ :أتطنـ قس ٚ.ُٓا ٜطٜس نإ ٖسؾ٘ ٖٛ اؿط١ٜ , ؾٝكٍٛ ْعِ سُٝٓا ٜؿا٤ ٜٚطؾض س

 .٫ٚ تساؾع عٔ سطٜتو تكع ٗ ا٭غط
 : مب ٖسز " عٓذل٠ " " ؾساز " ! 17ؽ
  ٝكتًـِٗ ٖسزٙ بأْ٘ إٕ مل ٜعذلف ب٘ ؾػٛف ٜهع ايػٝـ ٗ قسضٙ ٜٚكتٌ ْؿػ٘ أٚ ٜهطب ٗ ا٭ضض ؾ٬ ٜعطف ايٓاؽ َهاْ٘ أٚ ٜٗٝر ٗ ايٓـاؽ ؾ

 ٜٚطعبِٗ .
: َا أثط تٗسٜس عٓذل٠ عًٞ " ؾساز " !18ؽ
 أضسين ٜا غٝسٟ َٔ ايعبٛز١ٜ ٜكٍٛ :ٖٛ عٓذل٠ قسضٙ ٚؾؿتض سس قدلٙ عًٞ عٓذل٠ ٖٚسزٙ بكتً٘ أقػِ أْ٘ مل ٜكدل عًٞ أ
: َاشا قاٍ ؾساز يعٓذل٠ ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط ! َٚاشا ؾعط عٓذل٠ !  19ؽ
 ؾساز ٜعذلف ب٘ ٚيهٔ ٗ شٍ ٚاْهػاض .أصا ا٭َط ٫ أًَه٘ ٚسسٟ , ٖٚٓا أسؼ عٓذل٠ أْ٘ اْتكط , ٚ: أْت تعًِ إٔ ٖ ٘ ؾسازقاٍ ي ٕ
 : َاشا طًب " ؾساز " َٔ عٓذل٠ ! ٕٚاشا ! َٚا َٛقـ عٓذل٠ !20ؽ
 هـبٟا ٚقـاٍ : إشٕ أْـا    ٜػتٛٝع إٔ ّٗس شلصا ا٭َط ايعِٛٝ , ٚيهٔ عٓذل٠ ثـاض ٚاغتؿـاٙ غ   ٢إٔ ًّٗ٘ بعض ايٛقت يٝددل قَٛ٘ , ست َٓ٘ طًب

.ٜطض نٌ ٖ٪٤٫  ٢ايعبس ست
 : َا ايصٟ قطضٙ عٓذل٠ ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط ! 19ؽ
    ٌ َعٗـِ ٫ٚ ٜـساؾع عـٔ  قطض عٓذل٠ اعتعاٍ قَٛ٘ ٚفايػِٗ , ٚإٔ ٜؿعٌ أؾعاٍ ايعبٝس َٔ ضعٞ يإلبٌ ٚسًبٗا ٚإبعاز  ايـص٥اب عٓٗـا , ٚأ٫ ٜكاتـ

ؾطف نبرل يٮسطاض ؾك٘ سل إؿاضن١ ؾٝ٘يكب١ًٝ ؾٗٛ . أَا ايكتاٍ ٚايسؾاع عٔ اقبًٝت٘ ٭ْ٘ عبس 

إؿــطزات
: غـٛض )ز( غـٛز ٚأغـٛد١ /     غـٝاح : َهإ ايهٮ ٚايعؿب ٚإا٤ ٖٚٛ ايص٣ تكِٝ ؾٝ٘ ايكبًٝـ١ )ز( لـٛع /    ايٓذع: )ّ( أ١َ ٢ٖٚ اؾاض١ٜ /  اإلَا٤
ّ( ِطق٘ ٖٚـ٢  :( ايُٓاضم: أتطاب٘ ٖٔ ِٖ ؾ٢ َجٌ غٓ٘ /  يساتٜ٘ / ايؿسٜس ايػٝ اؿاْل: ؾطعٟا )ز( أبٛٔ ٚبٕٛٛ /  بٟٛٓاسعْ٘ ُٖٚ٘ /  نُسٙ

: ٬ٖنـٟا يـو /    ٚوو: َسٜٓتإ ؾاضغٝتإ / تطٜح : ٌُٗٝ /  إسا٥ٔ ٚؾرلاظ: )ّ( طٓؿػ١ ٢ٖٚ ايبػاٙ /  طٓاؾؼايٛغاز٠ ايكػرل٠ ٜتهأ عًٝٗا / 
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: ا٭ٓل ايس٧ْ )ز( أٚغاز ٚٚغسإ /  ايٛغس: ًَذأ ٢ٓٚ /  ٬َشعابػا / : سعٜٓا  داُٖا: مل ٜعس نُا نإ /  مل ًٜتِٓ: ٚقت )ز( أسٝإ /  سٌ
٘  : َتهذطا نا٥ل ايكـسض /   َتدلَا/ ٫َٛٙ : غٝسٙ /  ؾتُا:  غبابا: اؿطب ٚايكتاٍ /  ايػعا٠ :  ايصضٜـ١ : تًـض إؿاسـٟا غـرل قُـٛز /      تًـر ؿادـ

:  َٓسٚسـ١ : تػـك٢ٓٝ /   ػطعٓـ٢ : تػـك٘ قتـ٬ٟٝ /    ؽـط قـطٜعاٟ  ٝٛز )ّ( ٝغـٌ /  : ايك ا٭غ٬ٍايٓػٌ )ز( ايصضاض٣ ٚايصضٜات / ايطم / ايعبٛز١ٜ / 
:  أشٚزٙ: نٌ َا اسذلم َٔ ايٓاض )ّ( ُٓـ٘ /   اؿُِ: )ز( ْط٠ ٢ٖٚ ايكٛع١ إًتٗب١ َٔ ايٓاض ْٚعٗا )ْاض ْٚطات (  ْطغسضٟا أٚ َؿطزٟا / 

: دٝـب ايكُـٝل    دٝب٘: ٜٓػب٢ْٛ إيِٝٗ /  ٜسع٢ْٛ: خ٬ٍ )ز( ث١ٝٓ /  ثٓاٜاتِ / : تؿهً َٓٓتِ: ٜتشاؾاٙ /  ٜتشاَاٙأزؾع / عكٛقٟا عكٝاْٟا / 
:  دـعٚضاٟ : غـابكٟا /  آْؿـا : غـٜٝ ؾـسٜس /    سٓل: ْٛرلى )ز( قطْا٤ / تطٜح : ٌُٗ /  قطٜٓو: ٖسؾ٢ /  قكس٣: ٜٛطز٢ْٚ ٜٚٗذط٢ْٚ /  ٜٓبص٢ْٚ

١ُٝ ..: بطٜل / ؾِٝ : قؿات )ّ( ؾ َٚٝض)ز( دعا٥ط ٚدعض / اؾٌُ ايكػرل 

تسضٜبات 
)ؾذطز عُاض٠ غٝؿ٘ , ٚاْسؾع مٛٙ ٚ أقبٌ عٓذل٠ عًٝ٘ ٜسٚؽ اؾايػٌ يًٛقٍٛ إيٝ٘ , ٖٚب ايٓاؽ َٔ نٌ َهإ وذعٕٚ بُٝٓٗا ست٢ يكس ( 1)

 ٖب إًو ظٖرل َٔ َهاْ٘( .
 اخذل اإلداب١ ايكشٝش١ ٖا بٌ ايكٛغٌ :  -) أ (  

نٝل إهإ(.  -ؾس٠ ايعساّ  -عباض٠ "ٜسٚؽ اؾايػٌ" تؿٝس : ) ثٛض٠ عٓذل٠   -                           أظاٍ( .  -أؾٗط  -"دطز " : )ْعع َع٢ٓ   -
 َا ايصٟ زؾع عُاض٠ يٝذطز غٝؿ٘ !  -)ب( 
 ٕاشا نإ ايكّٛ فتُعٌ !  -)ز( 
 يًدُط زٚض ؾُٝا سسخ بٌ عٓذل٠ ٚ عُاض٠ . ٚنض .  -) ز( 

ْهط ؾهًو , ؾأْت ؾاضؽ عبؼ , ٚؾٝدٗا , ٚأْت ٬َش اـا٥ـ , َٚٛعِ اؾا٥ع , َٚهطّ ايهٝـ , ْٚاقط )إْين ٫ أغتٛٝع ٜا غٝسٟ إٔ أ( 2) 
ا ايهعٝـ , ٚقس سسثتين أَٞ عٓو سسٜجٟا ط٬ٟٜٛ َٓص نٓت طؿ٬ٟ , قاٍ ٖصا ثِ غهت ْٚٛط إٍ غٝسٙ ؾساز . قاٍ ايؿٝذ عابػٟا : َا يو تػهت ٜ

عٓذل٠ ! اَض ٗ اؿسٜح ٚقٌ َا عٓسى( . 
نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -أ (  )
َهاز )عابػٟا( :.............   - 2     َطازف )٬َش( : .............  - 1

 َا ايكؿات اييت ْػبٗا عٓذل٠ إٍ ٚايسٙ ؾساز !   -)ب( 
 َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ؾساز ! َاشا نإ َٛقـ ؾساز َٓ٘ !  -)ز( 

ضأغ٘ بٌ نؿٝ٘ ٚقاٍ : أًَٗين ٜا عٓذل٠ سٝٓا , ٫ٚ تكؼ ع٢ً , أًَٗين ست٢ أَٗس ٭َطٟ ٚأتٛغٌ إٍ قكسٟ ,  )ؾأططم ايؿٝذ ٚاْا ٚٚنع( 3)
ٚئ أؾطٙ ؾٝو أبسا , ؾكس عذع ا٭سطاض عٔ ٫ٚز٠ قطٜٓو (

 نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -) أ ( 
....... ْع )قطٜٔ( : ...... -   َطازف )ٚاْٟا( : ............. -
)أؾـطٙ( : .......  َهـاز -  )أططم( : ............. إطاز بـ -

 َٔ ايؿٝذ إصنٛض ! َٚا ا٭َط ايصٟ ٜطٜس إٔ ّٗس ي٘ !  -)ب( 
َا ا٭عُاٍ اييت قطض عٓذل٠ ايكٝاّ بٗا بعس سٛاضٙ َع ؾساز ! -)ز( 
 َا ع٬ق١ ٚقس عذع ا٭سطاض َا قبًٗا !  -)ز( 
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 كَٛ٘ !ي ٘نإ ساٍ عٓذل٠ بعس اعتعاي: قٛض نٝـ 1ؽ
  ٟأٜٔ ٜصٖب , ٜهطٙ إٔ تكع عٝٓاٙإٍ نإ ؾسٜس ايػهب َٔ أبٝ٘ ٚقَٛ٘ ايصٜٔ تٓهطٚا ي٘ , ؾدطز إيٞ ايكشطا٤ ٫ ٜسض
عًٞ اؿٞ ايصٟ ؾٝ٘ قَٛ٘ .     
 : َا ايصٟ تصنطٙ عٓذل٠ ٗ أثٓا٤ خطٚد٘ َٔ اؿٞ !2ؽ
  قٛضتٗا أَاَ٘ َجٌ لِ بعٝس ٜكعب ايٛقٍٛ إيٝ٘ .تصنط عب١ً اييت تعًل بٗا أًَ٘ ٚناْت
 : َا ايصٟ ؽًٝ٘ عٓذل٠ ! ٚع٬ّ ٜسٍ شيو !3ؽ

نإ ٜتدٌٝ اْ٘ ٜكتشِ ظساَٟا ؾسٜسٟا قاخبٟا , ضغِ أْ٘ نإ ٗ ايكشطا٤ ٖا ٜسٍ عًٞ ؾس٠ غهب٘ ٚثٛضت٘ ايعٓٝؿ١ . 
َِ نإ هس ععا٤ٙ !: إيٞ أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ ! ٕٚاشا !4ؽ  ٚؾٝ
 شلٛٙ ٚأزلاضٙ , ؾكـس نـإ ٜؿـعط     عٚقٌ إيٞ ايٛازٟ ايؿػٝض ايصٟ تطعٞ ؾٝ٘ إبٌ ؾساز ؾكس نإ ؾٝ٘ سٝات٘ ا٭ٚيٞ َٚٛن ٠٢ ٜػرل ستٌٚ عٓذل

 ع, ٚنإ هس ععا٤ٙ ؾ٢ قشب١ اإلبٌ ٚاـٌٝ ٚؾ٢ اـطٚز يكٝس ايٛعـٍٛ ٚايٛبـا٤ أٚ اإلٜكـا   ايبٗٝذ١  ٙؾٝ٘ بايطاس١ نًُا ٚقعت عٝٓاٙ عًٞ َٓاٚط
  ع .بايص٥اب ٚايهبا

 ٌٖٚ ْػ٢ قَٛ٘!: نٝـ قه٢ عٓذل٠ أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘ ٗ ايٛازٟ ! 5ؽ
   زا٥ُـٟا بٗـِ ؾٝـعزاز سٓكـٟا ٚسكـسٟا       ٙقهٞ أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘ ٗ ضعٞ اإلبٌ ٚقٝس اؿٝٛاْات , ٚناز إٔ ٜٓػٞ قَٛ٘ , إ٫ إٔ قٛض٠ عب١ً ناْـت تـصنط

ٗٛض ايهعـ عًٝ٘ بػـبب اإلؾـطاٙ ٗ ؾـطبٗا بـٌ إْٗـا ناْـت تعٜـس َـٔٛيعًِٝٗ بػبب ضؾهِٗ ا٫عذلاف ب٘ , ثِ ؾأ يًدُط يعً٘ ٜٓػٞ ٖا أزٟ 
غهب٘ عًٞ قَٛ٘ . 

 عًٞ َٓٛط أْٝل !  ٙ: َا ايصٟ نإ ٜتصنطٙ عٓذل٠ نًُا ٚقعت عٝٓا6ؽ
  ػُع قٛتٗا ٜ أٚنإ ٜتصنط عب١ً , ٖٚٓا ناْت ؼسث٘ ْؿػ٘ بإٔ ٜٓعٍ عٔ ندلٜا٥٘ ٜٚعٛز إيٞ اؿ١ً ٚيٛ يٛقٔت قكرل يعً٘ ٜؿٛظ بٓٛطٙ َٔ عب١ً
: َا اـدل ا٭يِٝ ايصٟ زلع٘ عٓذل٠ ! َٚٔ ايصٟ دا٤ ب٘ !7ؽ
 . اـدل ٖٛ خٛب١ عب١ً ٚدا٤ ب٘ أخ٠ٛ ؾٝبٛب
: َٔ ايصٟ خٛب عب١ً ! َٚا َٛقـ أًٖٗا ! 8ؽ
 0إٔ أباٖا شبض عؿط٠ َٔ اإلبٌ ٢ست ٞخٛبٗا عُاض٠ بٔ ظٜاز , ٚزٓبت ايؿطس١ ٗ اؿ  
 ذل٠ !اـدل عًٞ عٓ ا: َا أثط ٖص9ؽ
 ٓٚشٍٖٛ .  ١ٚٚقـ ٜٓٛط إيٞ ايكشطا٤ ٗ زٖؿ ٟاهب ؾسٜس ٚغهت ؾذل٠ ط١ًٜٛ نإٔ ؾٝبٛب أيك١ُ سذطغا اـدل ٗ شٍٖٛ ٚص٠ ٖذلاغتكبٌ ع
ٚمَب ساٍٚ ؾٝبٛب إٔ ىؿـ ٚقع ايٓبأ ع٢ً عٓذل٠ !عٓذل٠ ! أخاٙ: مب ْكض ؾٝبٛب 10ؽ
 َـٔ٪نس إٔ عًب١ ٫ ؼب َٓ٘ غرل ؾعطٙ , نُا إٔ أباٖـا " َايـو " يـٔ ٜـطؾض ضدـ٬ٟ      هطٟ ٚضا٤ ايػطاب , ٚإٔ ٜعطف اؿكٝك١ اييت ت أ٫ْكش٘ ب

ٚطًب َٓ٘ إٔ وهِ عكً٘ ٫ٚ ٜٛٝع ٖصا ايِٖٛ ايص٣ ٜهً٘ ,ٚساٍٚ إٔ ىؿـ ٚقـع ايٓبـأ عًٝـ٘ ٜعٚز ابٓت٘ َٔ عبٕس ٚيٛ نإ عٓذل٠ ٚأؾطاف ايكّٛ 
 . قها٩ى ًُٚو ٚدعًو سٝح أْت ٚيػت بأٍٚ ًُٚت٘ اؿٝا٠ ؾكاٍ: إْو بػرل ؾو ؾاضؽ عبؼ ٚإْو دسٜط إٔ تهٕٛ غٝسٖا ٚيهٔ 

 ! َٚاشا قاٍ عٔ عًب١ !  ٕ٘اشا ثاض عًٝ ٕاشا قبٌ عٓذل٠ ايطم أٍٚ ا٭َط !ٚ :11ؽ
  ٚ كً٘ععًٝ٘ , ٚقاٍ : إٕ سب٘ يعًب١ ًَو تبعسٙ عٔ عب١ً ثاض عٓذل٠ عًٞ ايعبٛز١ٜ ٭ْٗا قبٌ عٓذل٠ ايطم أٍٚ ا٭َط ٭ْ٘ نإ قطٜبٟا َٔ عب١ً

٘ يصيو ؾًٔ ٜطض إٔ تتعٚز َٔ غرلٙ . ًبٜٓتععٗا َٔ ق أ٫ٕٚ ٜػتٛٝع أسس 
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ٚمَب ضز عًٝ٘ عٓذل٠ !ؾٝبٛب أخاٙ عٓذل٠ !مَب شنط : 12ؽ
  ٙشنطٙ بأْ٘ ٫ ًّو ؾ٦ٟٝا ٜعٝٓ٘ عًٞ ايعٚاز بٗا أٚ َٓع ظٚادٗا َٔ غرل   ٛ ٝع إٔ ّشـٛ  , ٚضز عًٝ٘ عٓذل٠ بأْ٘ ٜصنطٙ بأْ٘ ٫ ٜعٜس ع٢ً نْٛـ٘ عبـسٟا ٫ٚ ٜػـت

ايتـ٢ ٫ تطنـ٢   قٛضت٘ َٔ عٕٝٛ قَٛ٘ ٚأْ٘ ئ هس أبٟا ٜٓكطٙ ٚئ هس ْػبٟا ّٗس ي٘ ايػبٌٝ ٚئ هس إاٍ ايص٣ ٜعٝٓ٘ ع٢ً بعض أَطٙ ٚيهٓ٘ ًّو ْؿػـ٘  
 .إ٫ إٛنع ايص٣ ٜطناٙ ٚيٛ نإ شيو قٗطٟا

:َا اؿسٜح ايص٣ طًب عٓذل٠ إٔ ٜػُع٘ َٔ ؾٝبٛب !َٚا ضز ؾٝبٛب عًٝ٘!13ؽ
      إٔ وسث٘ عٔ عب١ً ْؿػٗا ٚأ٫ ٜٛادٗ٘ بٗ٪٤٫ ٭ْ٘ ٫ ٜعطف أسسٟا َِٓٗ ٚإِا ٜعطف عب١ً ٚوبٗا , ؾكاٍ ؾٝبٛب أؼػـبٗا تطنـ٢ بـو ٚتـسع

0عُاض٠ بٔ ظٜاز 
 0ٚنض شيو 0:يعٓذل٠ ضأ٣ ؾ٢ َٛقـ َايو َٔ ظٚاد٘ يعب١ً 14ؽ
 ضأ٣ عٓذل٠ إٔ َايهٟا ٫ ٬ّٜ ع٢ً ضناٙ بعُاض٠ ظٚدٟا يعب١ً ٚي          ٝ اؿٝـا٠   عٛ نإ َهاْـ٘ يؿعـٌ شيـو ٚيهـٔ َـاشا ٜؿعـٌ ٚقـس أسـب عبًـ١ ٫ٚ ٜػـتٛ

 0بسْٚٗا ٚيٛ ناْت يػرلٙ يهإ ؾ٢ شيو قتً٘ ٚيٝؼ أَاَ٘ إ٫ اقتشاّ إكاعب ست٢ ٚإٕ قابً٘ إٛت ؾٗٛ ْتٝذ١ ا٭َطٜٔ
َُٓآذل٘ ؾٝبٛب عًٞ عاب: َا ايصٟ ع15ؽ  ّٜٛ ٠٠  ! 
 ب١ً عٓسَا ْٛط إيٝٗا أَاّ ايكّٛ ٚغهتت ٖٞ عـٔ ايػٓـا٤ , ؾتأنـس اؾُٝـع َـٔ إٔ ؾـعطٙ       عاب عًٝ٘ أْ٘ أٚٗط يًذُٝع سب٘ يع  ٞ , ٖـا   ؾٝٗـا ٖـ

 أٚقعٗا ٗ سطز ؾسٜس . 
 َٚا تدلٜطٙ يصيو !  ! أقٓط عٓذل٠ ٤ٞ:عًٞ أٟ ؾ16ؽ
   قـ بٝٓ٘ ٚبٌ سبـ٘ يعبًـ١ ٚإٔ وـاضب    ٚإٔ واضب َايهٟا إشا ٚأقٓط عًٞ إٔ ٜكاتٌ ؾساز ٚقَٛ٘ إْكاؾٟا يٓؿػ٘ ٚؿطٜت٘ , طإا ٜٓهطٙ اؾُٝع

,ٚسذت٘ ؾ٢ شيـو إٔ نـٌ ؾـطز َـٔ عـبؼ ٫ ٜٓٛـط إ٫        , ٚٚثب إيٞ دٛازٙ ٚعاز إيٞ اؿٞ , ٚؾٝبٛب َٔ ٚضا٤ٙعُاض٠ إشا ػطأ ع٢ً ايعٚاز َٔ عب١ً 
. يٓؿػ٘ ؾ٬ يّٛ عًٝ٘ إشا ْٛط يٓؿػ٘

إؿــطزات
: ٜػـابل /   ٜبـاض٣ : غـٜٝ /   سٓل: ايػا٥ط ي٬ٟٝ )ز( ُغطاٙ /  ايػاض٣: عًَّل /  ْإٙٛ / : ىؿ ٜهُطٕٚ: ٜٛٗطٕٚ ي٘ ٜٚككسْٚ٘ /  ٜٓاقبْٛ٘ ايعسا٤

: ا٭سعإ )ّ( ؾذٔ  ايؿذّٕٛ( ٚعٌ ٢ٖٚ َٔ إعع ٚايؿٝاٙ اؾب١ًٝ / ( ايٛعٍٛ: َؿاتٓٗا ٚظٜٓتٗا )ّ( بٗذ١ / َباٖذٗا: ٚٗٛض )ز( ًَ /  َتٕٛ
٘  : ايكٜٛـ١ /   ايعكُا٤: تػرل / ٜ٪ثط ٜؿهٌ /  ساٍ يْٟٛ٘ا /سعْ ٚدسٟا: ٜطؾض /  ٜأب٢: وتكطْٚ٘ /  ٜعزضْٚ٘/  :  ايعـطاض : سسثتـ٘ /   ْاظعٓـ٘ ْؿػـ

: )ّ( دعٚض ٖٚٛ َا ٜكًض ٭ٕ  دعض: ّٛز ٜٚهٛطب /  ٜعخط: نػ٘ ٚزؾع٘ /  ُٖع ؾطغ٘: ظٖطٙ )ز( أْٛاض /  ْٛضْٙٛع َٔ ايٓبات طٝب ايطا٥ش١ / 
:  قـسض : ايكـعب /   ايـٛعط : قٗـطٟا ٚدٝـعٟا /    قػطٟا: ايًِٛ ٚايصٍ /  اـػـاٚظ٠ اؿس ٚإداطط٠ / : ف ايؿٛ٘: سعٜٟٓا /  غاُٖٟاٜصبض َٔ اإلبٌ / 

 : َؿطٟا    بسٟا: اغِ ؾعٌ َع٢ٓ أقبٌ /  ًِٖ: فط٣ )ز( َػاٌٜ /  َػٌٝأٍٚ / 

تسضٜبات
نأْ٘ نإ ٜهطٙ إٔ تكع عٝٓ٘ ع٢ً اؿ١ً اييت )خطز عٓذل٠ َٔ ايؿعب ٖا٥ُٟا ع٢ً ٚدٗ٘ ٫ ٜسض٣ أٜٔ ٜصٖب , ٚمل ًٜتؿت إٍ ْاس١ٝ اؿٞ , ( 1)

تهِ ايصٜٔ ٜٓاقبْٛ٘ ايعسا٤ , ٜٚهُطٕٚ ي٘ اؿػس , ٜٚتٓهطٕٚ ي٘ . ٚيهٓ٘ تصنط عب١ً اييت ْاٙ بٗا أًَ٘ , ٚعًل عًٝٗا نٌ غعازت٘ ( . 
نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -) أ ( 

َهاز )ٜهُطٕٚ( : ....... ..............  -                    َطازف )ٜٓاقبْٛ٘( : ............. .   -
)ٖا٥ُٟا( : ....................... .   ْـع -                      إطاز بـ )ٖا٥ُٟا( : ................ .  -
َا ايٛطٚف اييت أزت إٍ خطٚز عٓذل٠ َٔ اؿٞ !  -)ب(  
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 ٕٚاشا اظزاز سكسٙ ع٢ً قَٛ٘ ٚع٢ً أبٝ٘ ! ٕاشا ؾأ عٓذل٠ إٍ ؾطب اـُط ! -)ز(  
يصٜٔ)ٖهصا قه٢ أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘ ٖا٥ُٟا ٗ ايٓٗاض بٌ ايؿعاب , غاعٟا ٗ ايًٌٝ بٌ ايؿذٕٛ ٖٚٛ ٗ نٌ ؿ١ٛ ُط ب٘ ٜعزاز سكسٟا ع٢ً قَٛ٘ ا( 2)

ٜعزضْٚ٘ ٚع٢ً أبٝ٘ ايصٟ ًُٜٛ٘ ٜٚٓهطٙ ٜٚأب٢ إٔ ٜٓػب٘ إيٝ٘ َع أْ٘ ٜعذلف ببٓٛت٘ ( . 
 نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -أ (  )
َهاز )ٜأبـ٢( : .......... .  -    َطازف ) ٜعزضْٚ٘( : .......... . -
ْع )ايٓٗاض( : .......... .  -       َؿـطز )ايؿذٕٛ( : .......... .  -

َِ خاف عًٝ٘ !  -)ب(  ٕاشا شٖب ؾٝبٛب يًكا٤ عٓذل٠ ٗ ايكشطا٤ ! َٚ
  قبٌ عٓذل٠ ايطم ٗ أٍٚ ا٭َط! ٚمَل ضؾه٘ بعس شيو !  مَل -)ز( 
َا ايصٟ قطضٙ عٓذل٠ ٗ ايٓٗا١ٜ بعس عًُ٘ غٛب١ عب١ً !  -)ز( 

: َا ايصٟ ؾعً٘ عٓذل٠ عٓسَا عاز ٭ضض اؿ١ً !1ؽ
  ّٜٛ َع آٍ عُاض٠عٌ ْاض ايبػها٤ ٚايؿشٓا٤ إ٫ ٚقس سسخ قتا٫ٟ بٝٓ٘ ٚبٌ آٍ عُاض٠ بٔ ظٜاز , ٚقس أؾَٓص عٛز٠ عٓذل٠ ٭ضض اؿ١ً مل ّط .
 َٚا ساٍ عٓذل٠ عٓسَا ضآِٖ !  ! ٕٚاشا مل ىطز عٓذل٠ َعِٗ!: إيٞ أٜٔ خطز ؾطغإ عبؼ2ؽ
  , ٚمل ىطز عٓذل٠ ٭ِْٗ مل ٜعذلؾٛا بٓػـب٘ يؿـساز ٚيهـ٢    خطز ؾطغإ عبؼ ؼت قٝاز٠ إًو " ظٖرل بٔ دص١ّ " َتذٌٗ إيٞ ط٧ٝ يػعٖٚا

س نإ قًب عٓذل٠ وذلم يعسّ َؿاضنت٘ ٗ غعِٖٚ ٚيهٓ٘ نإ ٜكاّٚ شيو ايؿعٛض ٚأقٓط عًٞ ايبكا٤ . ٚقٜٓتكِ َِٓٗ 
 : ٕاشا أقٓط عٓذل٠ عًٞ ايكعٛز عٔ ايكتاٍ ! 3ؽ
  . ٘أقٓط عٓذل٠ عًٞ ايكعٛز عٔ ايكتاٍ تؿؿٟٝا ٗ قَٛ٘ ايصٜٔ ضؾهٛا ا٫عذلاف عطٜت
 سَا عاز إيٞ أضض اؿ١ً ! ض١ٜ٩ عب١ً بع َٔ: ٕاشا مل ٜتُهٔ عٓذل٠ 4ؽ
 سـٍٛ سـب   ٖا بعسّ اـطٚز َٔ إٓعٍ بػبب أسازٜـح ايٓـاؽ   اٛبتٗا يعُاض٠ بٔ ظٜاز , ٚ٭ٕ أباٖا ٚأخاٖا أَط٭ْٗا ُنطب عًٝٗا اؿذاب َٓص ٔخ

. عٓذل٠ شلا 
 : َا سٓسخ عٓذل٠ ْؿػ٘ عٓسَا دًؼ عًٞ ايطب٠ٛ ٗ ايٛازٟ !5ؽ

ادٗا َٔ عُاض٠ بٔ ظٜاز , ٌٖٚ ناْت ضان١ٝ عٔ ظٚادٗا , ٚنإ نًُـا ؽًٝـٗا َـع شيـو ايؿـاب عُـاض٠ ؾـعط        عسٜح ْؿػ٘ عٔ عب١ً ٚظٚ نإ َؿػ٫ٟٛ
ًُِٜٛ ٗ عٝٓٝ٘ .   بًٗٝب ّٮ قًب٘ ٚإٔ ايه٤ٛ 

 ؾه١ط عٓذل٠ ! ٕٚاشا ٫ّ ْؿػ٘ عًٞ تؿهرلٙ ! ٤ٞ: ٗ أٟ ؾ6ؽ
 ُٜـ  ٢سس , ٚيهٓ٘ ٫ّ ْؿػ٘ عًـٞ شيـو ستـ   أاُٖا ؾه١ط عٓذل٠ ٗ اختٛاف عب١ً َٔ بٝٛت عبؼ ٚايؿطاض بٗا إيٞ سٝح ٫ ٜط سخٌ اشلـِ ٚاؿـعٕ ٫ 
َٜ ٢عً عًٝٗا إؿك١ ٗ سٝاتٗا .  ُذُطقًبٗا ٚيهٞ ٫ 

كٍٛ ايؿعط ؾٝٗا .بإٔ ٜٚيصيو نإ ٜكٓع بإٔ ٜٓٛط َٔ بعٝس إيٞ خبا٥ٗا ٚ
َٛقؿ٘ َٓ٘ !  : َا ايصٟ زلع٘ عٓذل٠ أثٓا٤ دًٛغ٘ عًٞ ايطب٠ٛ ! َٚا7ؽ 

 ١ٝ نأْٗا ٖعِٜ ايطعس ٚضأٟ خ٬ٟٝ تكبٌ مٛ زٜـاض " عـبؼ " ثـِ خـطز إيـِٝٗ ؾطغـإ عـبؼ ايـصٜٔ مل ٜتُهٓـٛا َـٔ قـٓس ٖـصا             زلع قٝش١ عاي
اشلذّٛ ايعٓٝـ يك١ً عسزِٖ . 

بٝٛت . ٚنإ عٓذل٠ ٗ ٖصٙ ايًش١ٛ ؾسٜس ا٫نٛطاب ؾهًُا أضاز ايٓعٍٚ يكتاٍاي نإ ايعسٚ واضب ؾطغإ عبؼ ٚوِٛ  ٢غاع١ ستَٚا ٢ٖ إ٫ 
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ٍّ ضؾهٛا سطٜت٘ ا٭عسا٤ َٓعت٘ اٜ٭َْٜؿ١ ٚايهدلٜا٤ عٔ َػاعس٠ قٛ
 : َاشا ؾعٌ ؾطغإ عبؼ يكس ٖذّٛ ايعسٚ ! 8ؽ
   ـ ِٗ ؾؿـًٛا ٗ ٖعّـ١   ًـت خطز ؾطغإ عبؼ إيٞ ايٛازٟ يًسؾاع عٔ أًٖـِٗ ٚيهـٔ يك تؿـتتٛا ,   ٢" طٝـ٧ " ؾذلادعـٛا إيـٞ ؾـِ ايـٛازٟ ستـ      دـٝ

 ٜسَطٖا ؾطغإ " ط٧ٝ " أثٓا٤ إعطن١ ٚأقبشت إعطن١ تسٚض بٌ ايبٝٛت اييت
: َا ايصٟ ؾعً٘ ؾطغإ ط٧ٝ بأضض اؿ١ً ! 9ؽ
  ٕضى , ٚمل ٜكـُس  اٗ إعـ  يًعطب اْتكاض ٢اؿ١ً ؾسَطٚا ببٝٛت " عبؼ " ْٚعٛا ا٭َٛاٍ ٚغبٛا ايٓػا٤ ٭ٕ شيو أعً ٢عً" ط٧ٝ " ٖذِ ؾطغا

ؾكس خطز دٝـ عبؼ يكتاٍ " طٝـ٧ " ايـيت خـسعتِٗ ٖٚذُـت عًـ٢      ٝٛر ٗ " عبؼ " ِٗ ٚعسّ ٚدٛز إ٫ ايعذا٥ع ٚايؿًتأَاَِٗ ؾطغإ عبؼ يك
 . اؿ١ً َٔ ططٜل آخط

 : َاشا ؽٌٝ عٓذل٠ أثٓا٤ َؿاٖست٘ يًُعطن١ ! 10ؽ
طغ٘ؽٌٝ إٔ إعطن١ اقذلبت َٔ بٝت عب١ً ٚأْٗا أغرل٠ ٗ ٜس أسس ؾطغإ ط٧ٝ , ؾًِ ٜػتٛٝع إٔ ٜتُايو ْؿػ٘ ْٚعٍ عٔ  ايطب٠ٛ ٚاػ٘ إيٞ ؾ

  .ٚضنب عًٝ٘ َتذ٘ إيٞ إعطن١
: ٕاشا ٚقـ عٓذل٠ ٚمل ٜتذ٘ مٛ إعطن١ !11ؽ
 ؾساز ْؿػ٘ . َٓ٘ شيوإٔ ًٜٛب أباٙ ؾساز قازَٟا مٛٙ , ؾًِ ٜؿأ إٔ ٜٓعٍ إ٫ بعس  ٣٭ْ٘ ضأٚقـ عٓذل٠
ؾُا ُٖا! 0:ؼطنت ؾ٢ ْؿؼ عٓذل٠ عاطؿتإ 12ؽ
 ِٗ0, ٚعاطؿ١ اؿكس ٚايهطا١ٖٝ ٚايتؿؿ٢ ؾ٢ قَٛ٘ ايصٜٔ ًُٚٛٙ ٚأقطٚا ع٢ً أْ٘ عبس عاطؿ١ ايؿاضؽ ٢ٖٚ ايسؾاع عٔ قَٛ٘ ْٚكطت
 ضٓز عًٝ٘ عٓذل٠ !   ايصٟ طًب٘ ؾساز َٔ عٓذل٠ ! ٚمَب : َا13ؽ

طاض اؿط َٔ ايعبس ايٓكط , ؾـاؿط ٖـٛ ايـصٟ ٜٓكـط ا٭سـ     طًب ؾساز َٔ عٓذل٠ إٔ ٜٓكط قَٛ٘ ٜٚٓكصِٖ َٔ ايعاض , ؾطٓز عًٝ٘ بإ ايعاض إٔ ًٜٛب 
. ٚايعبٝس ٚيٝؼ ايعهؼ

 : َاشا ٚقـ ؾساز اؿط١ٜ ! 14ؽ
ُٖٚبت اؿط١ٜ ناْت نكٛع١ ؿِ تًكٞ يهًب دا٥ع , أَا اؿط ؾٗٛ ايصٟ ٜٓتععٗا ٖٚص ا ٖـٛ  ٚقؿٗا بأْٗا ٫ ُتٗب , إِا ٜٓتععٗا َٔ أضازٖا , ؾإٕ 

 0ايّٝٛ ايصٟ ٜػتٛٝع عٓذل٠ اْتعاع سطٜت٘
 َاشا ضٓز عًٝ٘ ؾساز ! : َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ؾساز ! 15ٚؽ
 عـٓذل٠  طًب َٓ٘ إٔ ٜكٍٛ ي٘ ٜا بٔ ؾساز ٚيٛ َط٠ ٚاسس٠ , ؾطز عًٝ٘ ؾساز بإٔ ا٫غِ ٫ ٜػين عٔ ايطدٌ إشا نإ ٗ ْؿػ٘ عبسٟا . ثِ قاٍ ي٘ إْو

رل شيو . غو يبٔ ؾساز , ٚايعبس ٖٛ َٔ ٜكٍٛ 
 : َاشا ؾعٌ عٓذل٠ بعس َا ْاٍ سطٜت٘ ٚاغِ أب١ٝ ! 16ؽ
ٚأغطع يًُٝسإ ٜكاتٌ أعسا٥٘ ٖٚٛ ٜٓؿس ؾعطٟا ٜعٜسٙ ٓاغٟا يكتاٍ عسٚٙ  , سٙ : اؿل بٞ ٜا أبٞ ٚقاتٌ ظاْيبقاٍ يٛاي

إؿــطزات 
: إطاز مل تعس تٛٗط ع٢ً  نطب عًٝٗا اؿذاب: عاض /  ٚنع١: اْتكاَٟا ٚضاس١ يٓؿػ٘ /  تؿؿٟٝا: ٜجرل /  ٜٗٝر: ايبػها٤ /  ايؿشٓا٤: أؾعٌ /  أٚقس

:  ٖعِٜ ايطعس: اؿعٕ /  اؾ٣ٛ: ٜٓسؾع /  ٣ٜٛٗ/ أغًِٗ× : أنطَِٗ  أغداِٖ ٜسٟانطٖٟا / :  أْؿٟا: َج٬ٝتٗا ؾ٢ ايػٔ )ّ( تطب /  أتطابٗا/ ايطداٍ 
: خطز  تؿًت ا٭َط: إطاز تؿههٛا ٖٚعَٛا /  اْؿطٙ عكس ايعبػٌ: اْتٛاض /  تطقب: َهإ َتػع تكع ؾٝ٘ زٜاض عبؼ /  ٚاز٣ اؾٛا٤قٛت٘ إدٝـ / 
: ٜكؿع /  ٜجب: ايػباض /  ايعذاز: إطاز ؾست٘ /  عُا١ٜ ايكتاٍ:إٗس١َ/ إكٛن١: سَٛتٗا ٚؾستٗا )ز( أضسا٤ ٚأضس١ٝ /  ضس٢ إعطن١ٚؽًل ؾذأ٠ / 

: ٜتأمل /  ٦ٜٔ/  : ايكعب اـاضز عٔ ا٫ْكٝاز )ز( دٛاَض ْٚاح اؾُٛحؾ٢ ؾِ ايؿطؽ َٔ ايًذاّ /  : اؿسٜس٠  ايؿه١ُٝ: ٜهِٛ ّٚٓع /  ٜهبض
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:  ا٭ظطعبس٠ )ز( إَا٤ / داض١ٜ , :  أ١َ: )ّ( غٓبو ٢ٖٚ ططف سٛاؾط اـٌٝ /  غٓابو: قٗطٟا ٚنطٖٟا ٚددلٟا /  قػطٟا: ٜطزز قٛت٘ ؾ٢ غًٜ /  ٜعفط
: ٜع٢ٓٝٛ  ه٢ًًٓايهجرل ايؿاغس / : ايه٬ّ  ا٤اشلط: اغِ ؾعٌ َع٢ٓ أقبٌ /  ًِٖ: ٜكسض قٛتٟا زٕٚ ايعاٍ /  وُشِ: أَاَ٘ /  سٝاي٘عِٛٝ ايبٛٔ / 

: تٓتٗو / اـبٌ :  تػتباح: )ّ( سطَ٘ ٢ٖٚ َا هب ٓاٜت٘ /  اٝؿَطّ: قٝٛزٙ )ّ( غٌ / أغ٬ي٘: أَؿ٢ ؾٝ٘ بب٤٘ /  أضغـ: ايعبٛز١ٜ /  ايطم/ 
:  ٖطا٠ٚأغرلات يًعسٚ ؾ٢ اؿطب / : ت٪غط ٚتتدص  تػب٢: تٛغٌ ٚخهٛع /  نطاع١: اؾاسس ايعاق٢ )ز( عاقٕٛ ٚعكك٘ ٚأعك٘ /  ايعاماؾٕٓٛ / 

:  ٢سلاتت: تذلن٢ٓ /  تسع٢ٓ: زعا عًٝ٘ بؿكس ا٭ب /  ٫ أبايو: إطاز ايتاؾ١ٗ /  اؾٛؾا٤: أعاقبو /  أْهٌ: عسَتو /  وثهًتعكا )ز( ٖطٚات / 
/ ايؿط × : اشلذّٛ  ايهطٓاٍ ٚا٭ثكاٍ / : اْتٗت ٚا٭ٚظاض ٢ٖ ا٭ / ٚنعت أٚظاضٖا: أْكت ؾ٢ اٖتُاّ  أضٖـ: )ّ( أزا٠ /  أزٚاتوؾطست٢ ؾٝو / 

إطاز عذبٟا :  ٜٚو: شي٬ٟٝ /  قاغطٟا: ضب٘ نطع يٓاق١ ست٢ ٫ ٜطنعٗا ٚيسٖا / عٛا٤ : َٓش١ /  ايكسض: دايػٟا ع٢ً ضنبت٘ )ز( ُدج٢ ٚدج٢ٓ /  داثٟٝا
: ايؿطق١  ايهتٝب١: سس ايػٝـ )ز( َٓاقٌ /  إٓك١ٌٗ ا٭زب / : ْكؿ٢ َٔ د ؾٛط٣: َها١ْ /  َٓكبٟا: َٛاظٜٟا ي٘ /  بإظا٥٘: ٚضا٤ٙ /  ؾ٢ أثطٙيو / 

: َٛضز )ز(  ٌَٓٗ: إٛت /  ا١ٕٝٓ: ٖسف /  عطض: )ّ( اؿتـ ٖٚٛ إٛت /  اؿتٛف: أقبشت /  بهطت: ٚدست /  أيؿٝت/  ْٛط ت ت٬سٛتَٔ اؾٝـ / 
: اغتُط .  أٌٚ: اؾٛع /  ي٣ٛٛا: ايهٝل /  ايهٓو: تكٛض /  ُجٌ: ايع٢َ ا٭زب /  أق٢ٓ سٝا٤ىَٓاٌٖ / 

تسضٜبات
)ٚتؿًت ا٭َط َٔ أٜسِٜٗ ست٢ قاضت ضس٢ إعطن١ تسٚض بٌ سٛاّ ايبٝٛت إكٛن١ , ؾهإ ؾطغإ عبؼ ٜطتسٕٚ خ٠ٛٛ بعس خ٠ٛٛ ( 1) 

, ؾٝدٛبٕٛ ْػا٤ِٖ ٚأطؿاشلِ ٗ عُا١ٜ ايكتاٍ , ٚايكٝاح , ٚايبها٤ َٔ ٚضا٥ِٗ ٜعًٛ نذٝر ايكتاٍ ( .
 ع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ : ن -) أ ( 

َهاز )نذٝر( : .................... .  -َطازف )إكٛن١( : ....................   -
 َؿطز )ؾطغإ( : ........  -إطاز بـ )ضس٢ إعطن١( : ...............   -

١ً ! َا ايصٟ ؾعً٘ عٓذل٠ عٓسَا ضدع إٍ اؿ١ً بعس زلاع١ غٛب١ عب -)ب( 
 ٕاشا مل ىطز عٓذل٠ َع ايكّٛ يػعٚ قب١ًٝ ط٧ٝ ! -)ز( 

)إٕ اؿط ٫ ٜعطف ايؿُات١ . إْ٘ ٜؿذل٣ ْؿػ٘ ٗ َجٌ ٖصا ايّٝٛ ٜا عٓذل٠ , ؾإشا أضزت إٔ تهٕٛ سطٟا ؾاعًِ إٔ اؿط١ٜ ٫ تٖٛب ( 2)
 عٛا٤ . ًِٖ ٜا عٓذل٠ ٚأظٍ عٓا َعط٠ شيو ايّٝٛ . ؾٛثب عٓذل٠ ع٢ً ؾطغ٘( .

نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -) أ ( 
 ْع )عٛا٤( : .....................  -َطازف )تٖٛب( : .................. ..  -
َهاز )َعط٠( : .................... -إطاز بـ )ايؿُات١( : ................ .  -

 ِٗ !َاشا طًب ؾساز َٔ عٓذل٠ ! َٚاشا نإ ْتٝذ١ اؿٛاض بٝٓ -)ب( 
َا ايصٟ زؾع عٓذل٠ إٍ ايسؾاع عٔ ايكب١ًٝ ٚا٫ؾذلاى ٗ اؿطب نس ط٧ٝ ! -)ز( 

 " !  ط٧ٝ: قٛض َا سسخ يبٝٛت عبؼ عًٞ أٜسٟ ؾطغإ " 1ؽ
دٛاْب ايٛازٟ . ٚقس خطدت ايٓػا٤ يتشتُٞ بايكدٛض ٚ -2                   يكس سِٛ ايؿطغإ أعُس٠ ايبٝٛت ٚقٛعٛا سباشلا , ٚبعجطٚا أثاثٗا . -1    
عٓسِٖ . ْ٘ أندل ؾطف٭ٚشيو  ٝٗٔٚقس اْكػِ ايؿطغإ ؾُِٓٗ َٔ هُع إاٍ َِٚٓٗ َٔ ٜٛاضز ايٓػا٤ يٝػب -3   
2ِٓؽ عٓذل٠ ا٭ٍٚ عٓسَا ٚقٌ إيٞ ايؿعب !  : َاشا نإ ٖ
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  . نإ ُٖ٘ ا٭ٍٚ إٔ ٜطٟ بٝٛت َايو بٔ قطاز ٚقس ٚدسٖا خاي١ٝ ق١ُٛ َبعجط٠ ا٭ثاخ
 ساٍ ؾطغإ عبؼ أَاّ أعسا٥ِٗ !  : قـ3ؽ
  ٫ ق١ً َٔ نٍٗٛ ٚؾٝٛر ايكب١ًٝ ٫ ٜػتٛٝعٕٛ ضٓز ا٭عـسا٤ ٚنـاْٛا   إأٚؾو ا٭عسا٤ إٔ ٜكهٛا عًٞ نٌ َٔ ٜكـ أَاَِٗ ٚمل ٜبل َٔ ؾطغإ عبؼ

واٚيٕٛ ايسؾاع عٔ أضنِٗ ٗ أَانٔ َتؿطق١ , 
َػتعسٜٔ يًؿطاض َٔ ٚد٘ ايعسٚ . يصيو ناْٛا عادعٜٔ عٔ قس ا٭عسا٤ ٚٚقس ٚٗط عًٞ خٝٛشلِ ايتعب ٚأقبشٛا 

 ٧ عٓسَا أسػٛا بايٓكط ! ٝ: َاشا ؾعٌ ؾطغإ ط4ؽ
 ايؿطغإ عٔ ايكتاٍ ٚأقبٌ بعهِٗ عًٞ غًب أَٛاٍ ايبٝٛت , ٚقس طاضز ايبعض ايٓػا٤ يػبٝٗٔ ٚشيو إٔ أعِٛ غٓا٥ِ اؿطب ٖٞ ا٭غـطٟ   أٖس

ٚايػباٜا َٔ ايٓػا٤ ؾٗٛ أندل ؾدط ٚظٖٛ يًؿاضؽ . 
 : نٝـ نإ ساٍ عٓذل٠ ؿ١ٛ ٖذَٛ٘ عًٞ ا٭عسا٤ ! 5ؽ
 ُهـٔ َـٔ تؿـتٝتِٗ , ٚنـإ  ٢ٖذِ عًِٝٗ نأْ٘ قدط٠ امسضت َٔ أعًٞ اؾبٌ , ٚقس نإ ٜهطب بايػٝـ سٟٝٓا ٜٚٛعٔ بايطَض سٟٝٓا , ستـ

ايطعب ٚاـٛف ايؿسٜس .  ا٭عسا٤  سهٛض عٓذل٠ يًُعطن١ قس قصف ٗ قًٛب
ٓسَا عًُٛا بكسّٚ عٓذل٠ ٚزلعٛا قٝشت٘ ! : َا ساٍ ؾطغإ عبؼ ع 6ؽ
  . َِٗزٓب اآلٌَ ٗ ْؿٛغِٗ ٚعاز َٔ ٖطب َِٓٗ ٚاػٗٛا إيٝ٘ ٚقس عازت إيِٝٗ ؾذاعتِٗ ؾًِ ٜػتٛع ايعسٚ أَاَِٗ ايجبات ٚؾط َٔ أَا
 بعسَا ؾتت ا٭عسا٤ ٚتأنس َٔ ٖعّتِٗ !  ٠: َاشا ؾعٌ عٓذل7ؽ
 عسا٤ . أَط ؾطغإ عبؼ َٛاضز٠ َا بكٞ َٔ ا٭ -1
أغطٚا عب١ً .  أِْٗ "عًِ َٔ أخت٘ " َط٠ٚ بٓت ؾساز ست٢أغطع إيٞ ٚازٟ اؾٛا٤ ٜبشح عٔ عب١ً ٜٚٓازٟ عًٞ أٌٖ " قطاز " بأزلا٥ِٗ  -2
ٞ أثط ايؿطغإ ايصٜٔ أغطٖٚا .  ؿٜكت "٧ٝط"شلِ ايٌٜٛ َين , ٚأغطع إيٞ ايٛطٜل إ٪زٟ يب٬ز : ٚقاٍ  ٘ؾعط نإٔ طع١ٓ قس أقابت قًب 
 : َٔ إطأ٠ اييت اغتػاثت بعٓذل٠ ! َٚا سهاٜتٗا !  8ؽ
 ٗ ؾأخصٚٙ َعِٗ .  ٗاعٓسَا أغطٚا عب١ً , ؾٛٓٛا أْ٘ خازَت "٧ٝط" إاَطأ٠ عذٛظ ٚٚقـ أَاّ ؾطغ ظ٣إطأ٠ ناْت ؾٝبٛب , سٝح تٓهط
 : ٕاشا تٛقـ عٓذل٠ أثٓا٤ عج٘ عٔ عب١ً ! َٚا ايصٟ أثاض عذب٘ ! 9ؽ
 ٜذلى اَطأ٠ تػتػٝح ب٘ , ٚيٛ نإ ضد٬ٟ يذلن٘ ٚغاض سٝح ٜطٜس , ؾكس  إٔقٛت اَطأ٠ تػتػٝح ب٘ , ٚيٝؼ َٔ عازات٘ تٛقـ عٓذل٠ عٓسَا زلع
دطٜٗـا عًـٞ ايطَـاٍ  ١تطٜس ا٫غتٓذاز ب٘ ٚيهٓ٘ تعذب نجرلٟا َٓٗـا عٓـسَا ضأٟ ططٜكـ   أخط٣ َٚٔ قب١ًٝ  غب١ْٝػا٤ عبؼ أٚ أْٗا  إسس٣ٔ بأْٗا ٚ

 ؾٝبٛب. اٙخنأْٗا ضدٌ ٚناْت ٗ ايٓٗا١ٜ أ
: نٝـ عطف عٓذل٠ َهإ عب١ً ! 10ؽ
 َـع أخٝـ٘   ؾاػـ٘ إيٝٗـا   َـا٤ " ايطبابٝـ١ "   عٓسَا أٚقؿ٘ ؾٝبٛب أخدلٙ عًٝت٘ يهٞ ٜصٖب َع عب١ً ٚأخدلٙ َهإ عب١ً ٚأْٗا َع ايؿطغإ عٓس

 بعسَا أقابتِٗ اؾطاح  اآلخطإؾٝبٛب " , ٚقتٌ أسس ايؿطغإ , ٚؾٓط 
ٚغاق١ اؿعٕ عًٞ أغط عب١ً ثِ ؼٛيت إيٞ أؾطاح بعسَا أْكـص   ايكت٢ًاييت اَتعدت ؾٝٗا أؾطاح ايٓكط باؿعٕ عًٞ  ثِ عاز بعب١ً إيٞ ايكب١ًٝ

 عٓذل٠ عب١ً .
 :َا أثط عٛز٠ عٓذل٠ بعب١ً ع٢ً عبؼ ! 11ؽ
  إسـس٣ ايعذا٥ـب ايتـ٢ دـطت     مل ٜبل ؾ٢ اؿ١ً إ٫ ايؿطس١ ايؿا١ًَ با٫ْتكاض ٚعٛز٠ عب١ً ٚقهت عبؼ أٜاَٟا ؾ٢ عٝس َتكٌ إش ناْت لاتٗـا

إكازٜط بتسبرلٖا. 
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إؿـطزات
 أ٣ٖٛ: ايك٣ٛ /  اجملًذٌ: ايتعب /  ايه٬ٍ: ؾس٠ إعطن١ )ز( َعاَع /  إعُع١: إٔ ٜهاؾشٛا ٜٚساؾعٛا /  إٔ ٜٓاؾشٛا: وتٌُ ًٜٚذإٔ /  ًٜصٕ

:  َتػطب٬ٟ: تٓشسض ٚتتسسطز /  تتٗس٣ايػٝـ )ز( َٓاقٌ /  : إٓكٌ: ايؿذاع إٛيٛز َٔ أب عطب٢ ٚأّ أعذ١ُٝ /  أْا اشلذٌ: اْسؾع / 
: ٜكتٌ ٜٚكطع /  هٓسٍ: اؾاَس٠ /  إكُت١: نعـ /  تهعهع)ّ( عٓإ ٖٚٛ غرل ايًذاّ /  اعٓ٘: دطُٜٗا ايػطٜع /  عسُٖٚا٫بػٟا / 

أٚغٌ: َٔ أٜٔ ي٘ / أ٢ْ ي٘ : أغط٣ )ّ( غب١ٝ /  اغباٜ: )ّ( ث١ٝٓ ٢ٖٚ ايٛطٜل ؾ٢ اؾبٌ /  ايجٓاٜا: ايصٜٔ تؿطقٛا /  أؾتاتؾهًٛا /  أثطٚا
: ٜسعٕٛ  ٜٛيٕٛ: ؾل ايٛاز٣ إشا قؿط إا٤ ؾ٢ أغؿً٘ /  اٝؾطف: قٛع ا٭نباز , ا٭٫ٚز /  ؾًصات: عٓا١ٜ دٗسٖا /  قكاضٖا: أبعس ٚتعُل / 

: إتػع َٔ ا٭ضض ٫  ايدلاح إكؿطؿعٌ / : ٜ ٜكسح: اؾبٌ إٓبػ٘ إُتس ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض )ز( ٖهب ٖٚهاب /  ٖهب١بايٌٜٛ ٚتكطخٔ / 
: ٜٓتبٗٛا إيٝ٘ ٜؿهًٛا إيٝ٘: تٛشٔ /  تؿط٣: اغِ ؾعٌ , أتعذب أٚ عذبٟا /  ًٜٚو:ىطز يػاْ٘ َٔ ؾس٠ ايتعب /  ًٜٗحَا٤ ؾٝ٘ ٫ٚ ؾذط / 

:  اؿ١ً: ًٜشك٢ٓ /  ٜسضن٢ٓيػاي١ٝ / : اايٓؿٝػ١: ايكباح ايبانط /  بهط٠: هعًٗا خاؾ١ /  ٜطزف عب١ً: ايكشطا٤ )ز( ؾًٛات /  ايؿ٠٬/ 
 .َٓعٍ ايكّٛ )ز( سًٌ  

تسضٜبات
)ٚنإ بعض ؾطغإ ط٧ٝ قس أسػٛا ضٜض ايٓكط ؾٗس٤ٚا عٔ ايكتاٍ , ٚاقبٌ بعهِٗ ع٢ً غًب ايبٝٛت َٔ نٌ َا ؾٝٗا َٔ غ٬ح َٚاٍ , ٚطاضز ( 1)

ندل ُِٖٗ إٔ ٜأخصٚا ايٓػا٤ يٝهٔ شلِ إَا٤ , ؾكس نإ ٖصا عٓسِٖبعهِٗ َٔ ٫ش بايؿطاض َٔ ْػا٤ ٚأطؿاٍ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜأخصِٖٚ أغط٣ , ٚنإ أ
أندل ظٖٛ ي٬ْتكاض ٚقاح عٓذل٠ بكٛت٘ اجملًذٌ : أْا اشلذٌ عٓذل٠( . 

 نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -) أ ( 
إطاز بـ )اشلذٌ( : .......  -َطازف )ظٖٛ( : ...................  -

 ؾعً٘ بعض ؾطغإ ط٧ٝ عٓسَا أسػٛا ضٜض ايٓكط َعِٗ !  َا ايصٟ  -)ب( 
 اشنط بعض ايعازات اييت ناْت تعٖٛ بٗا قب١ًٝ ط٧ٝ ٗ َعاضنٗا.  -)ز( 

قس )اْسؾع عٓذل٠ ٗ دٛاْب ايٛازٟ ٜٓاز٣ بآٍ قطاز , ٜٚػأٍ َٔ ٜطاٙ عٔ ْػا٤ ؾساز ٚإخٛات٘ , َٚا نإ ٜطٜس َٔ شيو إ٫ إٔ هٝب٘ قا٬ٟ٥ : (  2) 
١ً ٚيهٓ٘ مل هس شلا بعس طٍٛ ايبشح أثطٟا , يكس ناْت نٌ ؾتا٠ تٓٛط نٝـ ؼتاٍ ٗ ايٓذا٠ بٓؿػٗا , ٚناْت نٌ أّ تبصٍ قكاضاٖا يهٞ ضأٜت عب

تؿط بؿًصات نبسٖا (. 
 ٖات َطازف )ؼتاٍ( ٚ َؿطز )ؾًصات( ٗ ًْتٌ َٔ عٓسى . -) أ ( 
 ٖسؾ٘ َٔ شيو ! َا ايصٟ ؾعً٘ عٓذل٠ عٓسَا ٚقٌ ٚازٟ اؾٛا٤ ! َٚا -)ب( 
 نٝـ اغتسٍ عٓذل٠ ع٢ً إٔ عب١ً ٚقعت أغرل٠ بعس طٛاٍ ايبشح ٗ ٚازٟ اؾٛا٤ !  -)ز( 

)ٚؾُٝا نإ عٓذل٠ ْاٚطٟا إٍ ا٭ؾل , ٫ ًٜتؿت إٍ داْب ايٛطٜل , زلع قطخ١ عٔ ٜػاضٙ نكطخ١ إػتػٝح , ؾؿس عٓإ ؾطغ٘ يٝٗس٨ َٔ (  3)
أَاَ٘ اَطأ٠ ٗ ايػٌٗ ايطًَٞ َكب١ً مٛٙ ( .عسٚٙ , ٚايتؿت مٛ َبعح ايكطخ١ , ؾطأ٣ 

نع اإلداب١ إٓاغب١ ٗ إهإ اـايٞ :  -)أ( 
ْع )عٓإ( : ............ .  -َطازف )َبعح( : .............   -

نإ يًُطأ٠ اييت ٚضز شنطٖا ٗ ايعباض٠ زٚض باضظ ؾُٝا نإ عٓذل٠ بكسزٙ ٚنض  -)ب(
 ل عب١ً !نٝـ اغتٛاع عٓذل٠ ؽًٝ -)ز( 

َا ايصٟ ؾعًت٘ قب١ًٝ عبؼ بعس عٛز٠ عب١ً !  -)ز(  
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أؾعاٍ ْاغد١ تسخٌ ع٢ً اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ؾذلؾع إبتسأ ٜٚػ٢ُ ازلٗـا ٚتٓكـب اــدل إشا نـإ َؿـطزا ٜٚػـ٢ُ خدلٖـا. ٚخدلٖـا          نإ ٚ أخٛاتٗا*
 ؾب٘ ١ًْ(. -١ًْ -ٜهٕٛ )َؿطز

َااْؿو( . -َا ؾت٧  -َابطح  -َازاّ -َاظاٍ -يٝؼ  -قاض  -ت با -أَػ٢ -ٌٚ  -أنش٢  -أقبض -غسا  -نإ ) 

.نُا ًٜٞ : ــ اغِ )نإ ٚأخٛاتٗا( قس ٜهٕٛ ازلا ٚاٖطا أٚ نُرلا باضظا أٚ نُرلا َػتذلا
ٚ ٜعطب اغِ نإ اٚ أخٛاتٗا َطؾٛع بايع١َ٬ إٓاغب١ نُا ًٜٞ  ــ اغِ ٚـــاٖط : 1

َػتعسا  ايؿطُٜلأَػ٢      فتٗسا ايٛايُبَجٌ     قاض                             ازلا َؿطزا    
ٍُفتٗسٜٔ       قاضت  اي٬ُٛبَاظاٍ  َجٌ                               ْع تهػرل                                            ٜطؾع بايه١ُ إشا نإ سطٜك١ ع٢ً ايعًِ  ايسٚ

سطٜكات ع٢ً ايعٌُ  ايؿتٝاُتْؿٝٛات   قاضت  ايٛايباُتَجٌ    َاظايت                   ْع َ٪ْح غامل            
 َػتعسٜٔ  ايؿطٜكإَجٌ    قاض                               َج٢ٓ َصنط

ٜطؾع با٭يـ إشا نإ 
 سطٜكتٌ ع٢ً سػٔ اؾٛاض  ايسٚيتإَجٌ    أقبشت                          َج٢ٓ َ٪ْح     

قٓٓاع اؿٝا٠   إعًُٕٛاظاٍ أ١َ ٚاسس٠   / َ إكطَٜٕٛجٌ   أنش٢                     ْع َصنط غامل
ٜطؾع بايٛاٚ إشا نإ

بهط ايكسٜل ضؾٝكا يًطغٍٛ . أبٛغعٝسا     / نإ  أخٛىَجٌ    بات زلا َٔ ا٭زلا٤ اـُػ١    ا   
 (  ايؿاعًٌ  / أيـ ا٫ثٌٓ /  ٚاٚ اؾُاع١ / ْٕٛ ايٓػ٠ٛ  / ٜا٤ إداطب١ تا٤ ايؿاعٌ / ْا)  ــ نُرلا َتك٬ 2
ْؿ١ٛٝ  ٞضسُٝات   / هب إٔ تهْٛٔ غعسا٤ بايٓذاح  / ا٭َٗات َاظي ٛاسطٜكٌ ع٢ً ايعٌُ /  اي٬ٛب أقبش ٓاُغعٝسا بايٓذاح / َا ظي تنٓ
 ــ نُرلا َػتذلا ٜؿػطٙ َع٢ٓ اؾ١ًُ :  3

كبض فتٗسا   / َكط َاظايت تٓعِ با٫غتكطاض  / هب إٔ ْهٕٛ َٗتٌُ بايٛؿٌ / ايػ٬ّ قاض أ٬َ يهٌ ايؿعٛب . نٔ قازقا / هب إٔ ت

 ) ن١ًُ ٚاسس٠ ٚ إٕ ناْت َج٢ٓ أٚ ْع ٚ ٜعطب خدل نإ اٚ إسس٣ اخٛاتٗا َٓكٛب بايع١َ٬ إٓاغب١ نُا ًٜٞ : ــ     ــ خــــدل َؿــــــــــطز 1
 أ٬َٟ/ ٫ظاٍ ايػ٬ّ ايعازٍ      فتّٗساقاض طايب ايجا١ْٜٛ ايعا١َ : َجٌ                           اغِ َؿطزا                    

ٜٓكب بايؿتش١ إشا نإ
 .  أقٜٛا٤ّ/    أنش٢ إكطٜٕٛ       غعسا٤ّايٓادشٕٛ قاضٚا  : َجٌ                           ْع تهػرل

.  َػتعَسٜٔ/ أَػ٢ ساضغا إط٢َ   َتشسَتٌقاضت ايسٚيتإ إتذاٚضتإ : َجٌ               َج٢ٓ بٓٛعٝ٘
ٜٓكب بايٝا٤ إشا نإ 

.  َتشٔسٜٔ/ ع٢ً ايعطب إٔ ٜهْٛٛا       َجكٔؿٌأنش٢ ايؿباب   :َجٌ                 ْع َصنط غامل
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عع١ّ    شأَ ا٭زلا٤ اـُػ١                           َجٌ   قاض إكطٟ  ٜٓكب با٭يـ إشا نإ

 ْؿٝٛإتأنشٌ / ايؿتٝات  قاؿإت/ إكطٜات َاظئ  فتٗسإتباتت ايٛايباُت    ْع َ٪ْح غامل                           َجٌ ٜٓكب بايهػط٠ إشا نإ
  

ٖٚٞ نٌ ؾعٌ َاض أٚ َهاضع ٜهٌُ َع٢ٓ نإ ٚ اخٛاتٗا     ٚ ٜعطب ) اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٗ قٌ ْكب خدل نإ ٚ اخٛاتٗا     ــ خدل ١ًْ ؾع١ًٝ 2
 ٜتُتعٕٛ باـًلط / َاظاٍ ايؿباب ٗ َك   ٜػعٕٛ إٍ ايتؿٛم/ َابطح ط٬ب ايعًِ  تتًٛع إٍ ايعسٍَاظايت ؾعٛب ايعامل ايٓاَٞ ٚ إتشهط 

) نٌ َبتسأ ب٘ نُرل + خدل ( ٜهٌُ َع٢ٓ نإ ٚ أخٛاتٗا     ) اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ٗ قٌ ْكب خدل نإ ٚ اخٛاتٗا ( ــ خدل ١ًْ ازل١ٝ 3
 .  ؾٛا٥سٖا َتعسز٠/ أنشت ايتهٓٛيٛدٝا  أخ٬قٗٔ َٗصب١/ َاظايت ؾتٝات َكط    عكٛشلِ َتؿتش١قاض ؾباب ايٛطٔ        
) نٌ ٚطف أٚ داض ٚفطٚض ٜهٌُ َع٢ٓ نإ ٚ اخٛاتٗا (    ) ؾب٘ اؾ١ًُ ٗ قٌ ْكب خدل نإ ٚ اخٛاتٗا (  دل ؾب٘ ١ًْــــــ خ 4

  سٛيٓا/ بات ا٭َإ   ٗ ؾكٛشلِ/ َاظاٍ اي٬ٛب    ٗ َتٓاٚيٓاقاضت ا٭س٬ّ               

(  ٜعطب اغِ نإ َ٪خطٚ ا٫غِ ايصٟ ٜتُِ إع٢ٓ  ٜعطب خدل نإ َكسّٜأتٞ بعس نإ ٚ أخٛاتٗا َباؾط٠ ) نٌ ٚطف أٚ داض فطٚض   
 .{ خ٬ْفبٝٓٓا ا٭َِ / يٝؼ   بٌ َهاُْتٗاْعُٛا٤ْ / أقبض ٕكط  ضداٍ/ َاظاٍ ٗ َكط    عْٗسقاض  بٝٓٓا ٚ بٝٓهِ  }       

ايتكطف ٚاؾُٛز إٍ ث٬ث١ أقػاّتٓكػِ نإ ٚأخٛاتٗا َٔ سٝح  -
. {نإ , ٚأقبض , ٚأَػ٢ , ٚ أنش٢ , ٌٚٚ , ٚ بات , ٚقاض }ٖٚٛ         , )أ( قػِ ٜتكطف تكطؾٟا نا٬َ ؾٝأتٞ َٓ٘ إانٞ ٚإهاضع ٚا٭َط

ِٔ ٬ْٟٝ تَط ايٛدٛز ٬ْٟٝ} – {ٜكبض اؾٛ َعتس٫ٟ ٗ ايطبٝع} -:  أَج١ً  .  {ٝن
 )ب( قػِ ٜتكطف تكطؾٟا ْاقكٟا , ٚ ٖٞ أؾعاٍ ا٫غتُطاض : 

َا اْؿو( ٫ ٜأتٞ َٓٗا إ٫ إهاضع ٚ ٜعٌُ عٌُ إانٞ , ٜٚؿذلٙ يهٞ تعٌُ إٔ تػبل بٓؿٞ أٚ ْٗٞ .  -َا ؾت٧  -َا بطح  -)َا ظاٍ 
 . {غاٖطا  اضؽت٧ اؿَٚا ؾ }  - {قا١ُ٥ ٫ تعاٍ  طباؿ }-:  أَج١ً

, ٫ٚ ٜأتٞ إ٫ ٗ قٛض٠ إانٞ زا٥ُٟا , ٖٚٛ : )ز( قػِ داَس ٫ ٜتكطف ًَٛكٟا
 ؾ٬ َهاضع ٚ ٫ أَط شلُا . {َا زاّ , ٚيٝؼ } -

 .{إُٖاٍ ايعٌُ   ه١ُؾًٝؼ َٔ اؿعُط بك١ٝ ايؾ٢ َازاّ } -:َجٌ
يٝؼ سطف دط ظا٥س ٫ ٜ٪ثط ٗ اإلعطاب ؾٝعطب َا بعسٖا خدل يٝؼ َٓكٛب ق٬ فطٚض يؿٛا. ايبا٤ إتك١ً غدل

ُٔ  }-:َجٌ ٌٍيٝؼ إ٪َ اؿانٌُ ...... ( بأسهِ.) أيٝؼ اهلل {... بطبهِأيػُت  } -{عٔ ايك٠٬  بػاؾ
أٚ خدل يٝؼ َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ إكسض٠  : خدل يٝؼ َٓكٛب ق٬ فطٚض يؿٛا.{ضبهِ ـــ أسهِ  –غاؾٌ  }-   

عٓ٘.         إشا دا٤ سطف اؾط)ايبا٤( ٗ خدل نإ أٚ إسس٣ أخٛاتٗا إػبٛق١ بٓؿ٢ أٚ اغتؿٗاّ ٚأَهٔ ا٫غتػٓا٤ -(2) 
ٜعطب َا بعس ايبا٤ خدل ايؿعٌ ايٓاغذ فطٚض يؿٛا َٓكٛب ق٬ .   
. ٌَُٗيٝؼ ايٛايب  -.         بهػٍَٛا أقبشت  -!      بػاؾٌٌٖ نٓت  -َجٌ :                

 ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٔ ايبا٤ ٜعطب َا بعس ايبا٤ ازلا فطٚضا .. ٜٚهٕٛ ؾب٘ اؾ١ًُ َٔ اؾاض ٚاجملطٚض ٗ قٌ ْكب خدل ايؿعٌ ايٓاغذ.ٚإشا مل
. إسضغ١يٝؼ ايٛايب ب -.         اد١ إيٝوَا أقبشت ع -!      عاؾ١ٝ ٌٖ نٓت ب -َجٌ : 

إطؾٛع بـٌ ؼتـاز إٍ خـدل َٓكـٛب. ٚقـس تـأت٢ نـإ ٚبعـض أخٛاتٗـا تاَـ١.إشا انتؿـت            تػ٢ُ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ْاقكـ١ ٭ْٗـا ٫ تهتؿـ٢ بـ      -اْتب٘ :
. ٚؾ٢ ٖصٙ اؿاي١ ٜعطب َا بعسٖا ؾاع٬ . ٚ مل تهٔ عاد١ إٍ خدل ٜتُِ َعٓاٖا َطؾٛعٗا 

ُٜػ٢ُ ؾٝدا َُٗا نإ }-:َجٌ َُ٘ٔ وؿٜ ايكطإٓ  ِٓ ُ٘(. {ٔغ ِٓ أ٣ )َُٗا ٚدست ٔغ
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(   أٟ وسخ ايٓكط   ايٓكط) سٌ ٜتشس ايعطب ٜهٕٛ  . أ٣ ) ؾشكٌ ايٓذاح (.{ ايٓذاحشانط ايٛايب ؾهإ  }-
 . أ٣)تسخًٕٛ ؾ٢ ٚقت إػا٤أٚ تسخًٕٛ ؾ٢ ٚقت ايكباح (.{ؾػبشإ اهلل سٌ ُػٕٛ ٚسٌ تكبشٕٛ  } -
 .أ٣ )دا٤ ايكبض(.{ؾ٬ ايػذٔ ٫ٚ ايػذإ باٍم ايكبضأقبض  } -
 ٚتٓت٢ٗ ا٭َٛض(. . أ٣ )تطدع{ ا٭َٛضإٍ اهلل تكرل  } -
 . أ٣) اغتُطت اؿطب ٚبكٝت(.{اْتؿط اـطاب  اؿطبإشا ًٚت  } -
ُ٘   } ٗ ا٭َج١ً ايػابك١   نٌ َا ؼت٘ خ٘       - ِٓ ب : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ عَطُٜ .{ا٭َُٛض  -ايكبُض -اؿٝا٠ٝ  -ايٓذاُح  -ٔغ

٢ إ٫ ْاقك١ .َاؾت٧( ٫ تأت –َاظاٍ  –ا٭ؾعاٍ ) يٝؼ   -:اْتب٘ 
 تصنط إٔ نإ ايٓاقك١ ّهٔ سصؾٗا َٔ اؾ١ًُ   نإ ايتا١َ ٫ ّهٔ سصؾعا َٔ اؾ١ًُ 

ٜكبض ايطدٌ ْؿٝٛا          إشا سصف ايؿعٌ أقبض  تٌٛ اؾ١ًُ َؿ١َٛٗ   ) ايطدٌ ْؿٝ٘ (    إشا    أقبض   ؾعٌ ْاقل 
ٌ ٜهٕٛ َٔ اؾ١ًُ         ) إشا  " ٜهٕٛ " ؾعٌ تاّ"  ( سٌ هتٗس اي٬ٛب ٜهٕٛ ايٓذاح        ٫ ّهٓو سصف ايؿع

) ا ( أعطب َا ؼت٘ خ٘ ٗ ايعباض٠ :  
ٕا ٜسبط يب٬زِٖ َٓتبٌٗسطٜكٌ ع٢ً ايٓذاح                 ـ أقبض أبٓا٤ َكط ايؿطؾا٤   إتؿٛقٕٛــ َاظاٍ  
: خدل أقبض َٓكٛبا ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤ .  َٓتبٌٗ: اغِ َاظاٍ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ   إتؿٛقٕٛ
ُٜسبط شلا   بػاؾ١ً ب٬زْاــ يٝػت  ٗ سٝا٠ ايبؿط .  تَِٗٓعيــ َاظاٍ يًعًُا٤ ايٓابػٌ   عُا 
: اغِ َاظاٍ َ٪خط َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ .         َٓعيتِٗ: ايبا٤ سطف دط ظا٥س ٚغاؾ١ خدل يٝؼ َٓكٛب بايؿتش١ إكسض٠                          بػاؾ١ً

 َؿطقا .  ايكباحــ أؾعط بايػعاز٠ سٌ ٜكبض                                                                               ايكباح   ٜكبضــ أشٖب إٍ عًُٞ سٌ 
(                                    : اغِ ٜكبض َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ ) ٜكبض ؾعٌ ْاقل  ايكباح: ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ  ) ٜكبض ؾعٌ تاّ (                        ايكباح

 ) ب ( اغتدطز  َٔ ايعباض٠ ؾع٬ ْاقكا ٚ آخط تاَا   ) أنجط غ٪اٍ ٜتهطض ( . 
 ــ  إشا ٌٚ اإلضٖاب  َٓتؿطا ٌٜٛ اـٛف ٚ ايؿعع . 

 ) ز (  أعطب َا ؼت٘ خ٘ ٗ اؾًُتٌ ايتايٝتٌ : ــ 
ٚعطا .   ا٭َطــ اغًو ططٜل ايٓذاح َُٗا نإ                                                      ا٭َطــ اغع ٗ ططٜل ايٓذاح َُٗا نإ  

ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ                                                               اغِ نإ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ .   
 (   أزخٌ ؾع٬ ْاغدا ع٢ً اؾ١ًُ ايتاي١ٝ ٚغرل َا ًٜعّ .  ) ز 

 ٜكإ َتعازيٌ ــ ايكازقٕٛ ٗ سسٜجِٗ قبٛبٕٛ                               ــ أخٛى شٚ خدل٠ نبرل٠                                     ــ ايؿط                  
ٌ سقٕٛ ٗ سسٜجِٗ قبٛبٌ                       ــ قاض أخٛى شا خدل٠ نبرل٠                              ــ  َاظاٍ ايؿطٜكإ َتعازياؿٌ  :       ــ  بات  ايك   

   ايػابك١ ( ) َا ْٛع خدل يٝؼ ٗ اؾًُتٌ ايتايٝتٌ ) ٖـ ( 
 ــ  يٝؼ ايكٟٛ بايُكطع١     2                                          ــ  يٝؼ ايٓكط ببعٝس                        1                   

ــ اـدل ؾب٘ ١ًْ ) ٭ٕ ايبا٤ سطف دط أقًٞ (  2ــ اـدل َؿطز ٭ٕ ايبا٤ سطف دط ظا٥س                       1اؿٌ       
ؾ١ًُ قشٝش١   اسصف ايبا٤ َٔ خدل يٝؼ ٚ أعس نتاب١ ا) ٚ (  ) يٝؼ ايٓكط ببعٝس عٓٓا (  

ٓٓا        اؿٌ :  يٝؼ ايٓكط بعٝسا ع
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عٓس ا٫ْتكاٍ َٔ َهإ إٍ َهإ ٜبعس عٓ٘ َػاؾ١ قكـرل٠ , ٚقـس    نجرل٠أٚقات ط١ًٜٛ ٜٚكازؾٕٛ َؿكات  ّهٕٛ)نإ ايٓاؽ ؾُٝا َه٢ َٔ ايعَإ 
ّٚػـٕٛ آَـٌٓ عًـ٢ أْؿػـِٗ ٚأَـٛاشلِ . ٫ٚ ٜـعاٍ َٗٓسغـٛ        ٜكٛعٕٛ آ٫ف ا٭َٝـاٍ ٗ غـاعات قًًٝـ١ ,     ايػطٜع١  ايٛا٥طاتا اآلٕ بٛاغ١ٛ أقبشٛ

ؾكـاض ايعـامل   َعسٚزات , بٌ ٗ ؿٛـات ,   زقا٥لايٛا٥طات إػاؾات اي١ًٜٛٛ ايؿاغع١ ٗ  تكٛعايٛرلإ هسٕٚ ٗ ؼػٌ ٚغا٥ٌ ايٛرلإ , ست٢ 
 ؾُا أدٌ ْع١ُ اهلل َا أعٛاِٖ َٔ ايعًِ ( .َتكاضب١  أططاؾ٘

ٗ ايؿكط٠ ايػابك١ : ــ ) ا ( أعطب َا ؼت٘ خ٘
ّهٕٛ : ..................................................   نجرل٠: ...............................................  

.....  ايٛا٥طات : ................................................     تكٛع : ..........................................
زقـــا٥ل  : .................................................    أططاؾ٘ : ...............................................  

 )  ب ( اغتدطز َٔ ايعباض٠ نٌ ؾعٌ ْاقل ٚبٌ ازل٘ ٚخدلٙ ْٚٛع اـدل :
إعطاب٘ ْٛع اـدل خدلٙ ازل٘ ايؿعٌ ايٓاغذ

) ز ( سسز ايؿعٌ ايٓاقل ٚ ايتاّ ٚ أعطب َا بعسٙ ؾُٝا ًٜٞ  : 
ــ َا اْؿو ايٓاؽ ٜتػا٤يٕٛ   ــ ٚنإ اهلل غؿٛضا ضسُٝا  

يػباض ٗ ايؿكٌ ح ٜهٕٛ إا٤    ــ َا ظاٍ اــ ٜٓبت ايعضع سٝ
ــ إٍ اهلل تكرل ا٭َٛض     ــ َاظاٍ ايػباض َٔ ايؿكٌ               

س ٗ اؿٝا٠   ــ خايسٜٔ ؾٝٗا َا زاَت ايػُٛات ٚ ا٭ضض    ــ  َازاّ أس
 ــ ٌٜٛ ا٭ٌَ َازاَت اؿٝا٠    ــ أقبض ايعامل قط١ٜ قػرل٠                  

ز ٜهٕٛ ايٓذاح غ٬ٗ ــ إشا نإ ا٫دتٗا  ــ نٔ ْؿٝٛا                   
ؼس ايعطب نإ ايٓكط .ــ إشا ا  ــ إشا نإ ايعطب َتشسٜٔ نإ ايٓكط سًٝؿِٗ

 ) ز ( قٛب اـٛأ ؾُٝا ًٜٞ : ــ 
 ــ قاض أبٝو شٚ َها١ْ عاي١ٝ . 
 ــ أقبض ايؿطٜكإ َػتعسإ .

  ب فتٗس .ــ بات ايٛاي
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َِٚؾو  -ٜنَطب  -) ناَز  َِْؿأ  -َبَسأ  -ٜأَخَص  -َسَط٣  -َعَػ٢ -ٜأ ِٜٛيل -ؾطع –َدَعٌ -ٜأ  ٜطٔؿل(. -َٖٖب -اِخًٜ
 ٚتٓكـب اــدل ٜٚػـ٢ُ   ناز ٚأخٛاتٗا : أؾعاٍ ْاقك١ ْاغد١ تعٌُ عٌُ نإ ؾتسخٌ ع٢ً اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ؾذلؾع إبتسأ ٜٚػ٢ُ ازلٗـا    -:ْتب٘ ا

 . اٚتهٕٛ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ بعسٖا ٗ قٌ ْكب خدلٖ خدلٖا , ٚيهٔ خدلٖا ٜهٕٛ ١ًْ ؾع١ًٝ ؾعًٗا َهاضع .
لس إٔ اؾ١ًُ ٫ تؿتٌُ ع٢ً خدل ١ًْ ؾعًٝـ١ يـصيو ايؿعـٌ أٚؾـو ؾعـٌ تـاّ أٟ           ع٢ً ايٛقٍٛ إٍ احمل١ٛ ايكٛاضأٚؾو ؾُج٬ سٌ ْكٍٛ : ــ 

: ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ ايكٛاض   يٝؼ ْاغدا ٖٚٓا   تعطب ن١ًُ       
لس إ اؾ١ًُ اؾتًُت ع٢ً خدل ١ًْ ؾع١ًٝ ) إٔ ٜكٌ ( إشا ايؿعٌ أٚؾو ؾعٌ ْاقل )ْاغذ(       إٔ ٜكٌ إٍ احمل١ٛ ايكٛاضٚؾو أٚ سٌ ْكٍٛ 

ٖٓا تعطب : اغِ اٚؾو َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ . ايكٛاضٚن١ًُ 
عسٕٚ ي٬َتشإ    (                                             ) بسأ اي٬ٛب ا٫غتعساز ي٬َتشإ ( أعطب أْت   ) بسأ اي٬ٛب ٜػت

اي٬ٛب  : ................................................         اي٬ٛب  : ..............................................
اضب١ ــــــــأؾعاٍ إك ( أ ) 

َِٚؾو()ن-  .ٚتػ٢ُ أؾعاٍ إكاضب١ ; ٭ْٗا تؿٝس قطب ٚقٛع اـدل ازَ , ٜنَطب , ٜأ
ٕٝطُٜب ٜكٍٛ خص٢ْٚ }-َجٌ:  ـُ أٚؾو اي} -{ٜهاز ا ُِ إٔ ٜهٕٛ ضغ٫ٛ  } -{ٓت٢ٜٗ كٝ نـطب  } - {تٛؾو ا٭َِ إٔ تتـساع٢ عًـٝهِ    } -{ناز إعً

 .{اشلٛا٤ ُٜٛٝب 
  .(إٔـ )ٕ خدلٖا  بٜنَطب( ٜكٌ اقذلا -ا٭ؾعاٍ )ناَز  -:اْتب٘ 

َِٚؾو( ب ٚ -   .(إٔـ )ٜهجط اقذلإ خدل)ٜأ
ا٤ ـــــــــــأؾعاٍ ايطد (ب)

ِٜٛيل( -  اـدل . سٚخضدا٤ س ٚتػ٢ُ أؾعاٍ ايطدا٤ : ٭ْٗا تؿٝس)َعَػ٢ , َسَط٣ , اِخًٜ
ٌَ ايكٛاُضسط٣ }-{عػ٢ ايعطب ٜتشسٕٚ  } -{اهلل إٔ ٜٛؾل أبٓا٤ْا عػ٢ } - َجٌ: .{جملٗس ٜتؿُٛم سط٣ ا} -{ إٔ ٜك
َِٚؾو  -: اْتب٘ .(إٔ ـ )َسَط٣( ٜهجط اقذلإ خدلٖا  ب -َعَػ٢  -ا٭ؾعاٍ) ٜأ

: طٚعــــــــــــــــؿأؾعاٍ اي -دـ  
َِْؿأ, ٜطٔؿل ,َد)- َٖٖب , ٜأ  اـدل . تٓؿٝص ايبس٤ ٗ تسٍ ع٢ًٚتػ٢ُ أؾعاٍ ايؿطٚع  ٭ْٗا  (, ٜأَخَص , َبَسأ ؾطعَعٌ , 

أخـصت ا٭َٝـ١ٝ    } -{دعـٌ اإلغـ٬ّ وـطض ايعبٝـس      } -{إٗٓسؽ ٜتـابع إؿـطٚع    طؿل} – {بسأ ايٛايُب ٜصانُط  } - {إكُٓع ٜٓتُر ؾطع  } -َجٌ:
  .{تعٍٚ َٔ ب٬زْا 

 (.إٔـ )أؾعاٍ ايؿطٚع ب ّتٓع اقذلإ خدل -(1) -: اْتب٘
ِٕ ( أٚ بسْٚٗا  َهاضع , َ خـدل ناز ٚأخٛاتٗا ٫ ٜأتٞ إ٫ ١ًْ ؾع١ًٝ ؾعًٗا - (2) ع ) أ

) أنجط غ٪اٍ ٜتهطض ( . ؾع٬ َٔ أؾعاٍ )ايطدا٤ / إكاضب١ / ايؿطٚع ( ٚبٌ سهِ اقذلإ خدلٙ بإٔ ( اغتدطز  َٔ ايعباض٠ ) ا 
 (  أعطب َا ؼت٘ خ٘ ٗ اؾًُتٌ ايتايٝتٌ : ــ ) ب 

 ا٫ٖتُاّ  بايعٌُ إكطٜٕٛــ بسأ                                       ٜٗتُٕٛ بايعٌُ                                  إكطٜٕٛــ بسأ 
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اٚ إكطٜٕٛ : اغِ بسأ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ                                              إكطٜٕٛ : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛ
 ًعّ :ٚغرل َا ٜ" ايطدا٤ "  ؾع٬ ٜؿٝس  "  يعٌ" ( نع َهإ )  ز  

١ ايٓٛل  يعٌ َعًُٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٗتُٕٛ بػ١َ٬ ايٓٛل                               اؿٌ   :    عػ٢ َعًُٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ إٔ ٜٗتُٛا بػ٬َ    

باتــسضٜــت
بٌ ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١ ٚأزلا٤ٖا ٚأخباضٖا ؾُٝا ًٜٞ :&تسضٜبات 

قات ط١ًٜٛ ٜٚكازؾٕٛ َؿكات نجرل٠ عٓس ا٫ْتكاٍ َٔ َهإ إٍ َهإ ٜبعس عٓ٘ َػاؾ١ قكرل٠ , )نإ ايٓاؽ ؾُٝا َه٢ َٔ ايعَإ ّهٕٛ أٚ -1
ٓسغٛ ٚقس أقبشٛا اآلٕ بٛاغ١ٛ ايٛا٥طات ايػطٜع١ , ٜكٛعٕٛ آ٫ف ا٭َٝاٍ ٗ غاعات ق١ًًٝ , ّٚػٕٛ آٌَٓ ع٢ً أْؿػِٗ ٚأَٛاشلِ . ٫ٚ ٜعاٍ َٗ

تكٛع ايٛا٥طات إػاؾات اي١ًٜٛٛ ايؿاغع١ ٗ زقا٥ل َعسٚزات , بٌ ٗ ؿٛات , ؾُا أدٌ ْع١ُ  ايٛرلإ هسٕٚ ٗ ؼػٌ ٚغا٥ٌ ايٛرلإ , ست٢
 اهلل َا أعٛاِٖ َٔ ايعًِ ( 

أقبض ايكباح سلػ٘ ساضق١ .     - 3َا بطح إعًِ بٌ ط٬ب٘ .  - 2َا ؾتأت اؿٝا٠ تتٛٛض .               - 1
 سًُا ؾداططا ؾاستُا٫ ثِ أنش٢ سكٝك١ ٫ خٝا٫.نإ ايعبٛض  - 5َٔ غؿٓا ؾًٝؼ َٓا .  - 4
 نٔ َع اهلل تكط أنجط ايٓاؽ إّاْٟا ٚعًُٟا .  - 6 
 تكسّٗا . اغتدطز خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاغد١ ٖا ٜأت٢ ٚبٌ سهِ - 2
يٝؼ مث١ ضدٌ . - 3َا أْؿو يًكإْٛ ٓات٘ .     - ٫2 ٜعاٍ يًؿكٌ َعًِ .          - 1 
 أيٝؼ ايٓذاح َٔ ْكٝبٓا . - 5 ط َا زاّ ايهؿاح َتٛاق٬ . َا ؾت٢ يٓا ايٓك - 4
 أزخٌ ؾع٬ٟ ْاغدٟا َٓاغبٟا ع٢ً اؾٌُ اآلت١ٝ ٚغرل َا ًٜعّ .  - 3 
 إػًُٕٛ إدًكٕٛ يسِٜٓٗ نجرلٕٚ .     - 3    اـًٝؿ١ يًطغٍٛ أبٛ بهط .  - 2 اشلسؾإ قككإ . - 1 
  إؿطٚعإ إٓؿصإ َكُُإ بعبكط١ٜ . - 4
  اغتدطز ا٭ؾعاٍ ايتا١َ , ٚأعطب ا٫غِ ايص٣ بعسٖا ٖا ٜأت٢ : - 3
َاظايت إٓاؾػ١ ايتذاض١ٜ ؾطغ١ بٌ زٍٚ ايعامل  -  3أقبض ايكبض ؾصٖبت ٚسؿ١ ايًٌٝ . - 2 نإ اهلل َعٓا ؾ٢ سطب ايعبٛض .                       - 1
 ست٢ أَػٝٓا .   ػٛيٓا ؾ٢ ا٭غٛام  - 5 ٫ تٓؼ اهلل سٝجُا نٓت .  - 4
 ي٫ٛ ايكدل ٚايكُٛز ؾ٢ اؿطب َا نإ ايٓكط .  - 6
      قاٍ تعاٍ : خايسٜٔ ؾٝٗا َا زاَت ايػُاٚات ٚا٭ضض . - 7
 قاٍ تعاٍ : ؾػبشإ اهلل سٌ ُػٕٛ ٚسٌ تكبشٕٛ - 8 
 بٌ ؾُٝا ٜأتٞ ْٛع ايؿعٌ , ٚاشنط خدلٙ : -4
ـُ ٜأِبَكاَض - أ ٜٛ َِٜد َٜٜهاُز اٞيَبِطُم  ( )ِِ َٔ ٜنٜؿُطٚا (  . - 2. ُٖ ـٖ َبٞأَؽ ائَّصٜ َٜٝه  ِٕ ُ٘ ٜأ ِِ  - 4أخص ايعًُا٤ ٜبتهطٕٚ إؿٝس يًبؿط١ٜ .  - 3) َعَػ٢ ايَّ )َعَػ٢ َضٗبٝه

) ِِ َُٝه َِٜطَس  ِٕ ٢ٌ(  - 6ناز اؿًِ إٔ ٜتشكل .  - 5ٜأ َٛا٤َ ايٖػٔبٝ ٓٔٞ َغ َٜ ِٗٔس َٜ  ِٕ  .) َعَػ٢ َضٚبٞ ٜأ
 دلٟا َٓاغبٟا : نع َهإ ايٓكاٙ خ -ب 
 َسضدات إًعب . ---------أخص ايٓاؽ  - 2   ا٭ضض .  - -------عػ٢ ايعسٍ  - 1
     إٍ قٓٛٙ . ---------ناز ايٝأؽ  - 4   .  --------أٚؾو ايؿذط  - 3
 .  -- --------عَػ٢ ايؿُؼ  - 5

أعطب َا ؼت٘ خ٘ ؾُٝا ٜأتٞ :  -دـ 
    ايكًِ . قُسأخص  - 2                    ٜصانط . قُس أخص - 1
ٜبين عُاضتٌ . إٗٓسؽ أْؿأ - 4          عُاضتٌ .  إٗٓسؽأْؿأ  - 3
 ٜػتعسٕٚ ي٬َتشإ . اي٬ٛببسأ  - 6     .ا٫غتعساز ي٬َتشإ اي٬ٛببسأ  - 5
 : نع َهإ ايؿعٌ عػ٢ ؾع٬ٟ َٔ أؾعاٍ ايؿطٚع , ٚغرل َا ًٜعّ ؾُٝا ٜأتٞ -ز 
عػ٢ ايعٌُ إٔ ٜهتٌُ . - 2    ٌٛ إٔ تعٛز . عػ٢ ؾًػ - 1 

 بٌ ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١ ٚأزلا٤ٖا ٚأخباضٖا :  -ٖـ 
ََُتٝكٟٛا .  - 1 ص31ٚأٚقاْٞ بايك٠٬ ٚايعنا٠ َا زَت سٝا .طَٔ َطِٜ :  - 2   نٔ 
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ص67" ٚاخص ايصٜٔ ًُٚٛا ايكٝش١ٝ ؾأقبشٛا ٗ زٜاضِٖ دامثٌ ". طغٛض٠ ٖٛز :  - 3
َُدتا٫ٟ ؾدٛضٟا . طَٔ ايٓػا٤ :  إٕ اهلٜل ٫ - 4  َٕ ِٔ نا ََ ص36ٝوٗب 
ُِٖ " .طَٔ ايبكط٠ :  - 5 ـُ ٜأبكاَض ٜٛ َِٜد َٜهاُز ايدلُم  ص20" 
َِٜدٔكؿإ عًُٝٗا َٔ ٚضم٢ اؾ١ٖٔٓ " . طىكؿإ : ًٜكٝإص  - 6 َٚطٔؿكا   " 
ُ٘ ْاْض " . طَٔ ايٓٛض :  - 7 َُٞػِػ ُٜه٤ُٞ ٚيٛ مل  ص35" ٜهاُز ظُٜتٗا 
ِٕ تهطٖٛا ؾ٦ِٝا ٖٚٛ خرْل يهِ - 8 ص216. طَٔ ايبكط٠ :  " ٚعػ٢ ٜأ
ص216ٚعػ٢ إٔ ؼبٛا ؾ٦ٝا ٖٚٛ ؾْط يهِ" . طَٔ ايبكط٠ :  - 9
ُٙ ٜؾطْز قطْٜب - 10 ُٕ ٚضا٤َ َٜهٛ . عػ٢ ايٜهِطُب ايصٟ أَػَٝت ؾٝ٘ 
اقذلإ خدلٖا بإٔ  عٌ ؾُٝا ٜأت٢ أؾعاٍ إكاضب١ ٚايطدا٤ ٚايؿطٚع , ٚبٌ ازلٗا ٚخدلٖا ثِ بٌ سهِ:  ٚ
أٚؾو ايعٌُ إٔ ٜٓت٢ٗ  -4 نازت ايؿُؼ تػٝب . -3عػ٢ ايٛايب إٔ هتٗس . -2ؾطع إٗٓسؽ ٢ٜٗٓ إؿطٚع . -1

إٕ ايػُا٤ ٖٛط٠  -3إٕ ايؿُؼ َؿطق١ . -2 إٕ ايعُاٍ َتعبٕٛ َٔ ايعٌُ . -1ؽ : نع " عػ٢ " َهإ " إٕ " ٚغرل َا ًٜعّ : 
إٕ إٌُٗ َهٝع يٛقت٘ . -4.
ايػ٬ّ  -4 إعًِ هعٌ ايكعب غ٬ٗ . -3بسأ إعًِ ٜؿطح ايسضؽ . -2بسأ إعًِ ؾ٢ ؾطح ايسضؽ . -1-: بٌ إعطاب اؾٌُ اآلت١ٝ :  ظ

هعٌ ايؿعٛب تػعس .
  :اغتدطز أؾعاٍ إكاضب١ ٚايطدا٤ ٚايؿطٚع ٖا ٜأت٢ ٚخدلٖا , ٚبٌ سهِ اقذلاْ٘ " بإٔ"  (  1
أٚؾو َؿٝض تٛؾه٢ إٔ ٜٓت٢ٗ. - 3بسأ ايٛايب هٝب بجك١. - 2 ًٌُ .عػ٢ اهلل إٔ ٜٓكط إػ - 1
 أخص قُس ٜكطأ ايكطإٓ . - 4
  ناز إكطٌٜ ٜٕٓٗٛ تطع١ ايػ٬ّ . - 5
أٚؾو .  -دعٌ    -( ادعٌ نٌ ؾعٌ ٖا ٜأت٢ ؾ٢ ًْتٌ   عٝح ٜهٕٛ َط٠ تاَٟا َٚط٠ ْاقكٟا : ؾطع   2     
عػ٢ ا٫َتشإ إٔ ٜأت٢ غ٬ٟٗ . - 3أخص ايتًُٝص ٜطادع َا شانطٙ . - 2 أخص ايٓب٢ و٢ٝ ايهتاب بك٠ٛ. - 1 : ت٢ تؿكًٟٝٝاأعطب َا ٜأ (  3

ناز ايّٝٛ ٜٓتكـ .  – 4 

ٖٛ اغِ َؿتل ٜسٍ ع٢ً َٔ قاّ بايؿعٌ أٚ َٔ قاّ ب٘ ايؿعٌ 
تعًٝلاغِ ايؿاعٌايؿعٌتكػُٝات ؾطع١ٝايؿعٌ ْٛع

ٞ
الث

يج
ٌ ا

ؿع
اي

قشٝض ثٞ ث٬

آخطٙ َهعـ 

/ قتٌ / سهِ / سلٌ  عٌُ
/ ٖسّ / ْكض / ضؾع ؾهط

ٔٓ / خٓل دٓس / َٓط / عٓس / ٚ

/ قاتٌ / سانِ / ؾاٌَ  عاٌَ
/ ٖازّ / ْاقض / ضاؾع  ؾانط

ٕٓ / خآم دآز / َآض / عآز / ٚا
ٜأتٞ ع٢ً ٚظٕ ؾاعٌ

ٚغٛ٘ أيـ ي١ٓٝ
/ قاّ / قاز / ٫م  باع

از / ضاع / ظاز / ضقاٍ
٥٫ل /  / قا٥ِ / قا٥س با٥ع

/ ضا٥ع / ظا٥س / ضا٥س  قا٥ٌ
تكًب ا٭يـ إٍ ُٖع٠

َٔ

ٞ
الث

يج
ري ا

غ

/ ع١ًِ / ضٓزز / دٓسز  ّقٓس
/ اْتؿط / استٌُ  اختدل
/ اعتس٣ / اٖتس٣  انتؿ٢
/ اغتؿاز / اغتجُط  اغتدطز

َُذسز كسَُّ َُطزز/  َُعًِ /   /
ٌُٔ طدتٔبَُ َُشت َُٓتٔؿط /   /

َُٗتٕس ـٕهتَُ َُعتٕس /   / 
َُػتجُط ػتدطزَُ َُػتؿٝس /   /

ْأتٞ َهاضع٘ إبين 
يًُعًّٛ ثِ ْكًب سطف 
إهاضع١ َُٝا َه١َُٛ 
ْٚهػط َا قبٌ اآلخط
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الحظ إذا نإ اضِ ايؿاعٌ آخسٙ ٜا٤ حترف إذا نإ َسؾٛعا أٚ دلسٚزا 

تذ ، ـــــــــتذ ، َٗــــــــاض ، َعـــــاع ، ساع ، آت ، َــــَجٌ ط

 الحظ أن مجع التكسري ليس من أمساء الفاعلني مثل : 

........ئٌخ{لادج –طالب  –}ػٍّاء  

حاِذ ــ ِإِٓ ــ طا٘ش  –ِٕرصش  –ِثً : واًِ زٌه وً اسُ فاػً صاس ػٍّا ٚو
عٌُ اضِ ايؿاعٌ  

ٜشؾع ؾاعال ٜٚٓصب َؿعٛال اطِ ايؿاعٌ ٜعٌُ عٌُ ؾعً٘ املبين يًُعًّٛ ؾريؾع ؾاعال إرا نإ َؼتكا َٔ ؾعٌ الصّ ٚ

أٚ أنجش إرا اػتل َٔ ؾعٌ َتعذ ٚيتخذٜذ َعُٛيٝ٘ قـِ ذزؾـ٘ ٚضـع ؾعًـ٘ بـذال َٓـ٘ ثـِ حـذد املعُـٛيني َجـٌ

)اجملتٗذ ذلكل آَاي٘ ( ) اجملتٗذ حيكل آَاي٘ ( الحغ ايؿاعٌ ضُري َظترت ٚ" آَاي٘ " َؿعٍٛ بـ٘ ُٖٚـا َعُـٛال اطـِ 

ايؿاعٌ "ذلكل" 

 ٌــ غسٚط عٌُ اضِ ايؿاع : 

أٚال : اطِ ايؿاعٌ ٜعٌُ إرا نإ َعشف باٍ : ــ 

ٌٍٚرأوذ ٔؼٛض ػٓ " اي " تاسُ ِٛصٛي ٚٔمغ اٌفؼً اٌّماسع تذال ِٓ اسُ اٌفاػً واٌراٌٟ : ــ  
ٚاجب٘ ٜؼعش بايظعاد٠ ايزٟ ٜؤدٟ املؤدٟ ٚاجب٘ ٜػعس بايطعاد٠

ِؼشف تاي : ضبب ايعٌُاٌّإدٞ  : اضِ ايؿاعٌ

 : ِفؼٛي تٗ ِٕصٛب ٚػالِح ٔصثٗ اٌفرحح إعساب٘     ٚاخثٗ : املعٍُٛ

............ ػعبٗا إىل ايعٌُ اييت ٜظع٢ايذٚي١ ايدٚي١ ايطاعٞ غعبٗا إىل ايعٌُ حتكل ايتكدّ

: َعشف باٍضبب ايعٌُايظاعٞ : يعاٌَاضِ ايؿاعٌ ا

: ؾاعٌ َعشٚف ٚعال١َ سؾع٘ ايط١ُ إعساب٘: ػعبٗا     املعٍُٛ

أخة أٔد0000= ايز٣ ٜكٍٛ احلل     .{ايكا٥ٌ احلل ؾ٢ َٛقـ ايظًِ غحاع } - : ِثً

............  طبب ايعٌُ : .................................................اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

ُّ ضَٝؿ٘ َػهٛز}  -   . ٘ َؼهٛسايزٟ ٜهشّ ضَٝؿ =.   { املِهِس

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .................................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

 = فٙٛ اٌشخص اٌزٜ أخطأ اػرمادٖ.            ؾٗٛ ايػدص املدطئ اعتكادٙ.    -

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .................................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

   ع(0اٌحك {)ز سا٠حَ  ايطاؾعٕٛ}  -{ ٚخُٙٗ  ايعابُؼاٌدّاي اٌفشد  } ال٠شٜ -

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .................................................

............ املعٍُٛ : ........................  إعشاب٘ : ..................................... 

 ع0ٖ{)زأسخاؤ ايٛاغع١}ئرا ِا ُستِٝ ػٍٝ اٌحة  -{ ٚسائٍٗ املًُٕٗٛ}  –

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............       طبب ايعٌُ : .................................................

............................. املعٍُٛ : ........................  إعشاب٘ : .................... 

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............       طبب ايعٌُ : .................................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

 ايؿاعٌ دلسد َٔ اٍ ٜعٌُ يف حايتني : ــ ثاْٝا : إذا نإ اضِ

) ا ( إٔ ٜذٍ ع٢ً احلاٍ ٚاالطتكباٍ أٟ ال ٜذٍ ع٢ً املاضٞ 

)ب( إٔ ٜظبك٘ : َبتذأ ــ ْؿٞ ــ اطتؿٗاّ ــ َٛصٛف ــ أدا٠ ْذا٤ 

 ٜطبك٘ َبتدأ َجٌ : 
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الحغ ) َصش تؤدٟ دٚسا ..... () َصس َؤد١ٜ دٚزا نبريا يف املٓطك١ (

: طبك٘ َبتذأضبب ايعٌُ : َؤد١ٜايعاٌَ اضِ ايؿاعٌ

َؿعٍٛ ب٘ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايؿتخ١إعساب٘ :                          : دٚسا              املعٍُٛ

ال حغ ) َصش ٜظع٢ ػعبٗا حنٛ ايتكذّ (                   دّايتكــ َصس ضاع غعبٗا حنٛ 2

: طبك٘ َبتذأ ضبب ايعٌُ     : طاع     اضِ ايؿاعٌ ايعاٌَ

: ؾاعٌ َشؾٛع ٚعال١َ سؾع٘ ايط١ُإعساب٘                : ػعبٗا          املعٍُٛ

{. = اٌشدشج ذؼٍٛ فشٚػٙا.  فشٚػٙا عاي١ٝ} اٌشدشج  -: 

..........اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .......................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

أخٛن ٠مشأ دسَسٗ.   { .= دسَسٗ قازٌئ} أخٛن -

.....اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............      طبب ايعٌُ : ............................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

ع(0{ )زصُ٘ٛسٖ َٓتػس٠}اٌشت١غ  –{ ثّاٌس٘ا ْاضس٠ْ} صسٚػه  -

............اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .....................................

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

 -ا{صٛس َبدٌع}اٌشاػش اٌمذ٠ش -

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .................................................

ٍٛ : ........................   إعشاب٘  : ................................................. املعُ 

ََ  زاٍج}اٌّإِٓ  ع(0ستٗ{)ز سحّحَ

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : .................................................

.........   إعشاب٘  : ................................................. املعٍُٛ : ............... 

ٜطبك٘ ْؿٞ ) َا ، ال ( : 

الحغ ) َا تظع٢ َصش ........ ( ) َا ضاع١ٝ َصس إىل احلسب (

: طبك٘ ْؿٞضبب ايعٌُ : طاع١ٝاضِ ايؿاعٌ ايعاٌَ

ؾاعٌ َشؾٛع ٚعال١َ سؾع٘ ايط١ُ:  إعسابَ٘صش :  املعٍُٛ

ِزَِٛ {. = ال ٠ظٙش فمٍٗ ِزَِٛ. فمٍٗ ظاً٘شا}ال 

} فمٍٗ{: فاػً ِشفٛع ٚػالِح اٌشفغ اٌمّح السُ اٌفاػً)ظا٘ش(.-  

 = ِا ذاسٌن اٌصالج ئال وافش.  . {َا تازْى ايصال٠ إال ناؾس} -  

: ..............   طبب ايعٌُ : ................................................. اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

ؼاسى ايطالب يف .........(الحغ ) أٜأَؼاسى ايطالب يف األْؼط١) ٌٖ ، أ (   ٜطبك٘ اضتؿٗاّ :

: طبك٘ اطتؿٗاّضبب ايعٌُ       : َؼاسى         اضِ ايؿاعٌ ايعٌُ

: ؾاعٌ َشؾٛع ٚعال١َ سؾع٘ ايط١ُإعساب٘: ايطالباملعٍُٛ 

 أ٠سافش أخٛن؟ =  .{ أَطاؾس أخٛى ؟ } -َجٌ : 

طبب ايعٌُ : .................................................   اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............    

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

ٌّٕح أخٛن اٌّحراج ِساػذج ؟٠}أ ِأٌح أخٛن اٌّحراج ِساػذج ؟{ = أ  - 

 ع ٚػالِح اٌشفغ اٌمّح .}ِأح{ : ِثرذأ ِشفٛ

}أخٛن{ : فاػً ِشفٛع السُ اٌفاػً )ِأح( ، ٚػالِح سفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ ِٓ األسّاء اٌخّسح ، ٚلذ سذ ِسذ اٌخثش .

}اٌّحراج{ : ِفؼٛي تٗ أٚي ِٕصٛب تاٌفرحح السُ اٌفاػً )ِأح(.
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}ِساػذج{: ِفؼٛي تٗ ثاْ ِٕصٛب تاٌفرحح السُ اٌفاػً )ِأح(.
 ٜطبك٘ َٛصٛف : 

الحغ ) ٜكـ اجلٓذٟ حيٌُ طالح٘ (ٜكـ اجلٓدٟ حاَال ضالح٘

: طبك٘ َٛصٛفضبب ايعٌُ   : حاَالاضِ ايؿاعٌ

َؿعٍٛ ب٘ َٓصٛب ٚعال١َ ْصب٘ ايؿتخ١: إعساب٘   طالح٘ املعٍُٛ :

ٌٔ نس} -َجٌ :  ٌٌ صا٥ {.   = ِشسخ تشخً ٠صْٛ وشاِرٗ.اَتٖ٘را زج

اطِ ايؿاعٌ ايعاٌَ : ..............  طبب ايعٌُ : ................................................. }

املعٍُٛ : ........................   إعشاب٘  : .................................................  

دا٤ :ــ٘ ْــٜطبك – 5

.... اٌّؼشٚف.= ٠ا ِٓ ذصٕغ  {ٜا صاْعّا املعسَٚف ال تتٛإ عٔ ؾعً٘ } -َجٌ : 

}صأؼاً {:ِٕادٜ ِٕصٛب تاٌفرحح ،ٚصأؼا اسُ فاػً ػاًِ فاػٍٗ ض١ّش ِسررش ذمذ٠شٖ : ٘ٛ

}اٌّؼشَٚف {: ِفؼٛي تٗ ِٕصٛب السُ اٌفاػً

 

أعشب َا حتت٘ خط ؾُٝا ًٜٞ : ــ 

 ائّا         ) ز ع ( د سأسٗاٌّصشٞ سافغ 

سأسٗ : ِفؼٛي تٗ ِٕصٛب ٚػالِح ٔصثٗ اٌفرحح     السُ اٌفاػً . 
) ب ( اطتخشج اطِ ؾاعٌ عاٌَ ٚ أعشب َعُٛي٘

 فا٠اوُ ٚ اٌرٙٛس فأٗ ِم١غ اٌشصأح ِٚمًٍ اٌحىّح     ) ز ع ( 

، اٌحىّح اسُ اٌفاػً اٌؼاًِ : ِم١غ ، ِمًٍ                    اٌّؼّٛي : اٌشصأح 

 ئػشاب اٌّؼّٛي : ِفؼٛي تٗ ِٕصٛب ٚػالِح ٔصثٗ اٌفرحح    

تسضٜبات
اضتدسج أمسا٤ ايؿاعٌ ٚعني َعٍُٛ نٌ َٓٗا ؾُٝا ٜأتٞ :

ُ٘(.    - 2                        ايكا٥ٌ اؿل ؾذاع .     - 1 َُِدَتًٔؿٟا ٝأٝنًٝ َٚايٖعِضَع   ٌَ ِٖٓد َٚاي (                                3 -  )ِٖٔ َْٞؿَػٜو َع٢ًٜ آَثاض٢ )ٜؾًَٜعًَّٜو َبأخْع 
 شٖبت إٍ إسضغ١ ضانبٟا زضاديت .  - 6                         مذلّ إ٪زٟ ٚادب٘ .    - 5
َُعأتبٟا .... َقسٜٜكٜو ٜيِ َتًَل ايَّصٟ ٫ ُتعأتُب٘ : قاٍ بؿاض بٔ بطز   - 7 ٌٚ ايُصْٛٔب    إ٢شا ٝنَٓت ٗ ٝن
ٚحدِد َعُٛي٘ إٕ ٚجد:  َضِع َهإ ايؿعٌ املضازع ؾُٝا ًٜٞ اضِ ؾاعٌ ،ب

 إٕ اهلل ٜعًِ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض .   - 2                                            إػًِ اؿل ٜأَط بإعطٚف ٜٚٓٗٞ عٔ إٓهط .  - 1
 أغاضٜط ٚدٗ٘ َٔ ايؿطح .  قسّ طايب ُتؿطم  - 4                                  أٜطٜس ا٭ْاْٞ إػاعس٠ , ٖٚٛ ٜ٪ثط ْؿػ٘ بهٌ خرل .  - 3
أتؿٝس ايطٜان١ اؾػِ !  - 8                 .  إػًِ ٜكّٛ ضَهإ   - 7                 ايٛطين ٜتكٔ عًُ٘ .  - 6                يٝتو تهطّ نٝؿو .   - 5
 . أسذلّ إْػاْا ٜعٛٞ اؿل قاسب٘ - 10خا٤ . َا ٜطٜض ا٭عكاب إ٫ ا٫غذل  - 9
 احملػٔ ٜٗب داضٙ ايؿكرل قسق١ . - 12ايؿ٬ح هين قكٛي٘ . - 11

ّٝٔ َٛقع٘ َٔ اإلعساب:-جـ  أمتِ اجلٌُ اآلت١ٝ بٛضع اضِ ؾاعٌ يف املهإ اخلايٞ ، ٚب

ايٓاض .... ٗ إٓاظٍ.  - 4                                       ٚٓٓت اشٔل٬ٍ ....  - 3                               يعٌ أباى ....  - 2                         نإ اإلْا٤ ....  - 1
ُٙ ايطدٌ ....  - 7                ٫ تعاٍ ايؿُؼ ....   - 6           ٜػطْٞ ايتًُٝص ....  - 5 ْؿهٔت ايػُا٤ ....َا ا   -8                                         أنط
َا أْت قاطع ايطسِ . انب٘ ايعباض٠ اآلت١ٝ بهٌ ٚد٘ ٖهٔ ٚبٌ غبب ايهب٘ :   -ز 

" ال تهٔ رلًـ ايٛعد ٚال ٌَُٗ ٚاجب ٚال ذلتكس أخٝو " . -ٖـ 
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ادعٌ اغِ ايؿاعٌ ٗ ايعباض٠ ايػابك١ َْٟٓٛا ٚانب٘ َا بعسٙ . 
ّٝٔ نٌ اضِ ؾاعٌ يف ايعبا -ٚ  ّٞز٠ اآلتع ػري ثالثٞ اي ايجالثٞ ٚ ١ٝ ٚاضبط٘ بايػهٌ، ٚب

َُٜط٣ ٚدػُ٘ شابٌ ٚيْٛ٘ ؾاس ًُِ٪ٙ أؾع١ ايؿُؼ,  ًُٟٛٞٔا ٫ َت َُ َِٜػٝهٔ َٓع٫ٟ  ١ًُُّ تأثرل ٚاٖط ٗ قش١ اإلْػإ, ؾايصٟ  ْب. ٚن٤ٛ " يًه٤ٛ ٚاي
َُٔبٝس ؾطاثِٝ ا٭َطاض, َػاعس ٗ  ََُذؿـ يًٗٛا٤,  تكًٌٝ ايططٛب١, ؾاسط٢م ع٢ً ٚدٛزٙ ٗ َػهٓو َتٔعـ ايؿُؼ َؿٝس َٔ ٚدٛٙ عس٠, ؾٗٛ 

َُذٗس يك٠ٛ اإلبكاض " . ٖٞ ايهعٝـ ؾإ٢ْ٘ َؿػس يًٗٛا٤  غأيِ ايبسٕ, ٖت٦ًٟا ق٠ٛ ْٚؿاطٟا; ٚإ٢ٜاى ٚايه٤ٛ ايكٓاع
اضتدسج أمسا٤ ايؿاعٌ ٚعني َعٍُٛ نٌ َٓٗا ؾُٝا ٜأتٞ : -ش 

كٛض عٓا٤ ٚؾكا٤ أبٝو َٔ أدًو ! إشا نٓت َسضنا شيو ؾُٔ ٚادبو إٔ تهٕٛ كًكا سبو شلُا " ٌٖ أْت أٜٗا ايٛايب َسضى ؾهٌ أبٜٛو عًٝو ! َٚت
, ضاعٝا سكُٗا , َ٪زبا َعُٗا , َٛٝعا أٚاَطُٖا , َطنٝا ضبو

ٖٞ أمسا٤ َؼتك١  تذٍ ع٢ً نجش٠ ٚقٛع ايؿعٌ

قٝػ١ املبايػ١ايؿعٌقٝػ١ املبايػ١ايؿعٌايٛظٕ

ؾعاٍ
ؿط غب٢ٓ / درب  قٗط /

/ بػِ / ٚن٢ عًِ

ٍٓا٤ / دٍباض/  ٍٗاض / ب غّؿاضق

/ ٍٚنا٤ / بٍػاّ عالّ

قطأ

ٖٚر

قٍطا٤

ٖٚاز

َؿعاٍ
/ أقسّ/ أعط٢  ٖصض

/ أناع  / أؾػس  أعإ

/ َعطا٤ / َكساّ  َٗصاض

/ َؿػاز / َهٝاع َعٛإ

أقسّ

خاف

َكساّ

شتٛاف

ؾعٍٛ
/سكس/ سػس/ غاض زأب 

/ ؾهط / نػٌ غؿط 

ٛض / سكٛز  /سػٛز / غٝ ز٤ٚب

 / نػٍٛ  غؿٛض  / ؾهٛض

قرب

ظًِ

قبٛض

ظًّٛ

ؾعٌٝ
/ بكط / بػط  ضسِ

/ ٚنع  / سكط  ٕسع

/ بػٝط / بكري  ضسِٝ

/ سكري / ٚنٝع  سعٜٔ

عًِ

أَٔ

عًِٝ

أَني

ؾعٌ
/ ؾَطٔ / َط ح  ِْٗ

/ ٜكغ / ؾط ؽ  سصض

ِٗ / َِطح / ؾَطٔ   ِْ

/ ؾِطؽ / َٜكغ  سصض

ٜكغ 

ؾطٔ

ٜكغ 

ؾطٔ

  قٝؼ املبايػ١ تسٍ ع٢ً نجط٠ ٚقٛع ٖٚٞ تكاؽ بهجط٠ َٔ ايؿعٌ ايجالثٞ ٜٚكاؽ َٔ ايطباعٞ ع٢ً ق١ً

عمل صيغ املبالغة
  ) ٘تعٌُ قٝؼ املبايػ١ ْؿؼ عٌُ اغِ ايؿاعٌ بٓؿؼ ايؿطٚط ) َعُٛهلا ٜعطب ؾاعال اٚ َؿعٛال ب

اْ٘ ............... ( السغ ) ايصٟ ٜهصب يػ   ايهراب يطاْ٘ ٜهسٖ٘ ايٓاعَجٌ 

: َعطف باٍ  ضبب عًُٗا: ايهصاب    صٝػ١ املبايػ١

ؾاعٌ َطؾٛع ٚعال١َ ضؾع٘ ايه١ُ إعساب٘ :  : يػاْ٘املعٍُٛ 

ايطسِٝ ايهعؿا٤ ٜٓاٍ احملب١                     السغ ) ايصٟ ٜطسِ ايهعؿا٤ ........... (
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 غبب عًُٗا : َعطف باٍ                     : ايطسِٝ املبايػ١قٝػ١ 

َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ٚعال١َ ْكب٘ ايؿتش١ . إعطاب٘ :     ايهعؿا٤                           املعٍُٛ :

السغ ) اهلل ٜػؿط شْٛب ................. (    اهلل غؿٛز ذْٛب ايتا٥بني

...................................... : ضبب عًُٗا   ................: يػ١صٝػ١ املبا

  .........................................................:  إعساب٘ .......................: املعٍُٛ

-َجٌ :   -:دأ ــٛق١ مببتــاملطب* 
 .قٓع٘.= إٌُٗ قبض { قٓع٘إٌُٗ قبٝض  } -
 : ؾاعٌ َطؾٛع يكٝػ١ إبايػ١ طقبٝضص.{قٓع٘} -
. ايسعا٤.= إٕ اهلل ٜػُع  { ايسعا٤إٕ اهلل زلٝع  } -

...................................... : ضبب عًُٗا   ................: صٝػ١ املبايػ١

  .........................................................:  إعساب٘    .......................: املعٍُٛ

.{ا٭ٌَ نٖتاّ ا٭غطاض} –. {إ٪َٔ نػٛب ضظق٘ َٔ اؿ٬ٍ} -
...................................... : ضبب عًُٗا   ................: صٝػ١ املبايػ١

 .........................................................:  إعساب٘    .......................: املعٍُٛ

ٌ :ـَج:  ؿٞــٛق١ بٓــاملطب* 

َّٝابا املػاَس٠ ؾا٥ص } - . = ال ٜٗاب املػاَس٠ ؾا٥ص.{ال ٖ

 ٓكٛب يكٝػ١ إبايػ١ طٖٖٝابص.َؿعٍٛ ب٘ َ :{املػاَس٠} -
ؾاعٌ َطؾٛع يكٝػ١ إبايػ١ طٖٖٝابص. غس َػس خدل ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ.:{ؾا٥ص} -
َاي٘  ايؿكسا٤  إال ايهسِٜ.ُٜعطٞ = َا . {َا َعطا٤ َاي٘ ايؿكسا٤ إال ايهسِٜ } -

...................................... : ب عًُٗاضب   ................: صٝػ١ املبايػ١

 .........................................................:  إعساب٘    .......................: املعٍُٛ

َجٌ :   املطبٛق١ باضتؿٗاّ* 

خٛى َصاحب١ األغساز؟ى أرتٜ= ٌٖ {األغساز؟ ٌٖ تّساى أخٛى َصاحب١} -

...................................... :ضبب عًُٗا :   ................: صٝػ١ املبايػ١

 .........................................................: إعساب٘       .......................:املعٍُٛ 

ع(0)ث  {أحسٌٜص ايطايُب ع٢ً ايكسا٠٤ } -

......................................: ضبب عًُٗا   ................: صٝػ١ املبايػ١

.........................................................:  إعساب٘   .......................: املعٍُٛ

-املطبٛق١ مبٛصٛف: * 

ٝكْظ  عكً٘.ٜ= ٖرا تًُٝر   ٖرا تًُٝر  ٜكْظ  عكً٘.  -

٠ٜص   : ؾاعٌ َطؾٛع {عكً٘} - يكٝػ١ إبايػ١ طٜك
َّا٠٤  َٓاُٖح٘ } - {ؾال ٚاصًني إىل تكدّ بال تعًِٝ َتطٛز ب

......................................: ضبب عًُٗا :   ................: صٝػ١ املبايػ١
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.........................................................:  إعساب٘    .......................: املعٍُٛ

 -املطبٛق١ بٓدا٤: *

اض٢ٓٓ. ايهعؿا٤= ٜا َٔ تطسِ                                         .{٢ٓاضٓ ايهعؿا٤ ٜا ضسُٝا} -َجٌ :
: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب يكٝػ١ إبايػ١ طضسُٝاص{ايهعؿا٤} -

) ا ( ٚضذ ايؿسم يف املع٢ٓ بني اجلًُتني َبٝٓا ايطبب ) ث ع ( 

 أْت قاض٨                أْت قٓطا٤      
ع٢ً سسٚخ ايكطا٠٤ ؾك٘  ٭ٕ قاض٨ اغِ ؾاعٌ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ : تسٍ    
اؾ١ًُ ايجاْٞ : تسٍ ع٢ً نجط٠ ايكطا٠٤ ٭ٕ قٓطا٤ قٝػ١ َبايػ١    

) ب ( اضتدسج صٝػ١ َبايػ١ عا١ًَ ٚ أعسب َعُٛهلا . 

ٝٓان١ أضنٗا باـرل      َكط ؾ
ٝٓان١    إعٍُٛ : أضنٗا    إعطاب٘ : ؾ    اعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ قٝػ١ إبايػ١ ايعا١ًَ : ؾ

) ج ( ٚضذ ْٛع املػتل ؾُٝا ًٜٞ ٚ اعسب َعُٛي٘   ) ث ع ( 

أسطٜل ايٛطين ع٢ً َكًش١ ب٬زٙ    إؿتل ) سطٜل ( ْٛع٘ قٝػ١ َبايػ١    
َعُٛي٘ : ايٛطين         إعطاب٘ : ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ 

تسضٜبات
ُٚجد : عني صٝؼ املبايػ١ ؾُٝا  -)أ(   ِٕ ٜأتٞ ٚاذنس َعٍُٛ نٌ َٓٗا إ

ُّ ايػٝب . - 1 ٍْ أقاضب٘ . -3                        اهلل غؿْٛض شْب ايتا٥ب . -2                  اهلل ع٬ ٍْ ايكسم . - 4                 ايباض ٚقٛ أخٞ َكٛا
ٍْ إهطٚٙ . -7                        قُس ْٓٝس ايؿعاٍ .  -6                  ايكٛاٍ اؿل ؾذاع . - 5 ١ٓـا دا٤ اؿُٝس غًٛن٘ . -8                 إ٪َٔ 

حٍٛ اضِ ايؿاعٌ إىل صٝػ١ َبايػ١ َٛضخا عًُٗا : -)ب( 

أْت اؾاشب قًٛبٓا بؿٓو . - 2         إٕ ايؿٔ داعٌ يًشٝا٠ َع٢ٓ . - 1
نٌ صٝػ١ : عني صٝؼ املبايػ١ يف اجلٌُ اآلت١ٝ ، ثِ شٕ  -ـ( ج)

َُدتاٍ.  - 1  إ٪َٔ قُبٛض , ٫ َسٓػاز ٫ٚ 
ُٖاظ َٖؿا٤ بُِٓٝ}قاٍ تعاٍ:  - 2 ٖ ٌ٢ٗ ََ َُعتٕس أثِٝ   ٫ٚ تٛع نٌ س٬ف  ( 13 - 11)غٛض٠ ايكًِ  {َٓاع يًدرل 
 ايهطِٜ َٓشاض َاؾٝت٘ يهٝٛؾ٘.  -4              ايٛايب ؾِٗ زضٚغ٘.  - 3

ٜأتٞ َؿعٛاّل ب٘ الضِ ايؿاعٌ أٚ صٝػ١ املبايػ١، أٚ َؿعٛيني إٕ اقتض٢ األَس ذيو :  ضع يف نٌ َهإ خاٍ مما -)د( 

ٕ٘ ...... -2  َا ٌَُٗ أخٛى ..... - 1 ٍْ ................  - 4 إػطف َت٬ف ........ - 3ٜعذبين ضدٌ َع ٛٓا ٖصا ايؿاٖس ق
اهلل تعاٍ غؿَّاض ..............  -8         اقٌ ؾاعٌ ..........ايع - 7أَهطّ أبٛى ........... - 6   أؾهٛض أْت ........... - 5
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ٖٛ اطِ َؼتل َٔ ؾعٌ َدي يًُجٍٗٛ يٝذٍ ع٢ً َا ٚقع عًٝ٘ ايؿعٌ

تعًٝلاغِ إؿعٍٛايؿعٌْٛع ايؿعٌ

ثــ٬ثٞ
قٓع
ؾِٗ

َكٓٛع
َؿّٗٛ

ٜأتٞ ع٢ً ٚظٕ َؿعٍٛ

ث٬ثٞ َعتٌ ايعٌ
 قاٍ / قإ

بباع/ ٖا
َكٍٛ/َكٕٛ
َبٝع / َٗٝب

تطز ا٭يـ ٭قًٗا ٚؼصف ٚاٚ َؿعٍٛ

ث٬ثٞ َعتٌ
اي٬ّ

ضدا / غعا
ؾها / زعا
ٖس٣ / قه٢

ٓٚ ٛٓ/ َػع َطد
ٛٓ / َسعٛٓ َؿه
ٓٞ ٟٓ/َكه َٗس

تطز ا٭يـ ٭قًٗا ) ٚاٚ أٚ ٜا٤ ( ثِ تهعـ 

غرل ث٬ثٞ

قٓسّ
بعجط

انتؿـ
اغتدطز

َكٓسّ
َبعجط
َهتؿـ
َػتدطز

إبين يًُذٍٗٛ  ثِ ْكًب سطف إهاضع١ َُٝا  ْأتٞ َهاضع٘
َه١َُٛ ْٚؿتض َا قبٌ اآلخط

َـــالحـظـــــــــــــــات

ْٚؿطم بٝٓٗا َٔ ايػٝام ـ (ُاغٞ إهعـ آخطٙ أٚ قبٌ آخطٙ أي) َٔ ايؿعٌ اـ  ٖٓاى أيؿاٚ تهٕٛ بًؿٜ ٚاسس ٫غِ ايؿاعٌ ٫ٚغِ إؿعٍٛ -1
ِّ –َُشَتاز /  احتاج  – عَُعَت/  اعتص –َتٌ ق/ ُ احتٌ –اض َُدَت/   اختاز)   َجٌ  َُُ اٖت ( َٗتِ/ 

 احملت١ًإٍ تسَرل ايكسؽ  احملت١ًتػع٢ إغطا٥ٌ 
(  ا٭ٍٚ : اغِ ؾاعٌ      ايجا١ْٝ : اغِ َؿعٍٛ   احملت١ًإٍ تسَرل ايكسؽ  احملت٫١ً سٜ ) تػع٢ إغطا٥ٌٝ 

ٛٓ (  إشا نإ ايؿعٌ ث٬ثٝا ٚآخطٙ سطفــ  2 ٛٓ , َسعٛ , َهػ ٞٓ , َطد  ع١ً ٜطز إٍ أقً٘ ٜٚهعـ ) َبيٓن , َؿه
سطف ع١ً تطز ٭قًٗا ثِ ؼصف ٚاٚ َؿعٍٛ ) َكٕٛ , َكٛؽ , َػٛز , َٗٝب , َعٜس (قبٌ آخطٙ ايج٬ثٞ إشا نإ ــ  3
   َض١َُٛ ٚؾتذ َا قبٌ اآلخس َجٌ :ٜٚصاؽ اضِ املؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ غري ايجالثٞ ع٢ً ٚشٕ َضازع٘ َع اضتبداٍ حسف املضازع١ َُٝا

َُسسَطزص ُٜسسَطز..  َُعخَطفص -ط ُزسط٢ز..  ُٜــَٓتر   ط ٝأْٔتر -ط ُظخط٢ف..ُٜعخَطف..  َـُـَٓتــر ص   ..  ًٛٝٔـل  -..  ًٜٜٛـل   طٝاْ ُٜٓ ًِٜٓٛل ص   ..  َُــ طٝأعٝـس ..   -.. 
ُٜػتؿاض  ُٜعاز َُـعاز ص, طٔاِغُتٔؿرل ..  َُـػتؿاضص   ..  ُٖٚصب..ُٜٖٗصب. -..  َُٖٗصبص.ط  .

 ٚ ط ) اضـِ اضِ املؿعٍٛ ٜعٌُ ؾعً٘ املبين يًُحٍٗٛ أٟ إٔ َعُٛي٘ ٜعسب ْا٥ب ؾاعٌ ) ٚقد ٜعسب َؿعٛال ب٘ إذا نإ َٔ ؾعٌ َتعد ملؿعٛيني . بٓؿظ غـس

ايؿاعٌ ٚصٝؼ املبايػ١ ( 

اجملتٗـدٕٚ أممٓٛح)  َجٌ ٚجد إٕ ٚاملؿعٍٛ ايؿاعٌ ْا٥ب حندد ثِ َٓ٘ يًُحٍٗٛ املبين ايؿعٌ ب٘ ْٚطتبدٍ حبرؾ٘ ْكّٛ املؿعٍٛ اضِ َعٍُٛ يتخدٜد

املؿعٍٛ اضِ َعُٛال ُٖٚا َؿعٍٛ ٚجٛا٥ص ؾاعٌ ْا٥ب اجملتٗدٕٚ الحظ(  ق١ُٝ جٛا٥ص اجملتٗدٕٚ أميٓذ( )  ق١ُٝ جٛا٥ص

ٜعٌُ بدٕٚ غسٚط  -احلاي١ األٚىل إذا نإ  ذل٢ً بـ ) أٍ (:* 

ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ ط إسْؼص :{قًب٘ } -                 ع(0خ.){ال ٜس٣ احلكٝك١ ايػدص املدْظ قًب٘ } َجٌ :
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- { ُ٘ ٕٖٝٗصب( :{خًك٘} -                                                              .{قبٛب املٗرَّب خًُُك ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ)ا
ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ طإطتَه٢ص :{ أغحازٖا} _                                       .{اؿسٜك١ إٓػك١ أؾذاضٖا ١ًْٝ }–
-: مببتدأ املطبٛم* 

ُٔ } -                                                                                .{ َططٛز٠ صؿخات٘ايعًِ } -َجٌ :  . { قُْٛز شنطٙإ٪َ
ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ طقُْٛزص :{شنطٙ} -                                     ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛط َػٛٛض٠ص ْا٥ب :{قؿشات٘} -
                   .{ضبٝعو َٓجٛض٠ ظٖٛضٙ} –.  {اؿذط٠ َؿتٛس١ ْٛاؾصٖا} -

..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ
...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 

. {ايعطٚب١ َطؾٛع١ أع٬َٗا} –. {ايعاٌَ ٖٓٛح أدطٙ} -
..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ

...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 
  -بٓؿٞ: املطبٛم* 

. {إٛاطٌٓ سكْٛم َػًٛب٠١َا } -َجٌ :
: ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ طَػًٛب١ص غس َػس اـدل {سكٛم} -  سأ َطؾٛع : َبت {َػًٛب٠١} -
ََُٗسض٠ نطا١َ إطأ٠ ؾ٢ اإلغ٬ّ} -   . {َا 

..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ
...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 

.{َا َعطٚؾ١ سكٝك١ ايطٚح} –
..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ

...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 
 -اّ:ــباضتؿٗ ٛمــاملطب* 

 .{١ اهلل!ضٓ َطد٠ٛأ } – {ايٛايسٜٔ ! أٚاَط َُٛاع١ٌٖ } -َجٌ :
غس َػس اـدل .              َطد٠ٛ ص   -: ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛط َٛاع١{ض١ٓ -أٚاَط} -
  {ا!ثّٛب أَهػْٛ ايؿكرُل} -

..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ
...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 

َٕ ا٭بٓا٤ُ ٌّْٖ قطٚ} - .{ا٭بٜٛٔ! سٓا
..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ

...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 
   -: مبٛصٛف ٛماملطب* 

.{قؿشات٘ َػذ١ًيٓا تاضٜذ عطٜل } –.  {دا٥ع٠ ٖٓٛحٖصا طايب } -َجٌ :
: ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ ط َػذ١ًص{قؿشات٘ } -
طٖٓٛحص : َؿعٍٛ ب٘ ٫غِ إؿعٍٛ {دا٥ع٠} -
.{ؾهً٘ عطٚف ٍ قسٜل َ} -

..........................................:  عًُ٘ضبب            .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ
...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 
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.{ٜػعس٢ْ ضدٌ قُٛز خًك٘} -
..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ

...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 
  -دا٤ :ــبٓ ٛمــاملطب* 

ُ٘ َػًٛبٟاٜا } - -َجٌ :  . {اقدِل سكُّ
- {ُ٘ )َػًٛبٟا( : ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٫غِ إؿعٍٛ {سكُّ
 .{أْت َٔ ايؿا٥عٜٔ ٜا َٖٗصبا خًك٘ } -

..........................................:  ضبب عًُ٘           .....................: اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ
...........................................: إعساب٘                       .............................:املعٍُٛ 

 بـ رأٍد ، أٚ ْهس٠ ١َْٛٓ . ٜأتٞ اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ  ذل٢ً -: صٛز اضتعُاٍ اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ* 

صنط إٔ:ـــت
 ) ٜٚؿطم بُٝٓٗا بايتٜٓٛٔ ) إٕٓٛ اغِ َؿعٍٛ عاٌَ ( هٛظ إٔ ٜهاف اغِ إؿعٍٛ إٍ َعُٛي٘ إشا ت٬ٙ َباؾط٠   -1

  {اؾبإ كًُٛع ايكًٔب                -ًْٛع قًُب٘ اؾبإ ك}  :  ؾٝذٛظ إٔ ْكٍٛ 
 ٗ إجاٍ ايجاْٞ َهاف إيٝ٘ .ايكًب  ٚ                           ؾايكًب ٗ إجاٍ ا٭ٍٚ ْا٥ب ؾاعٌ , 

ٍٕ " .إشا نإ اغِ إؿعٍٛ َٔ ؾعٌ َتعٕس ٕؿعٛيٌ ضؾع إؿعٍٛ ب٘ ا٭ٍٚ أٚ نُرلٙ ع٢ً اْ٘ ْا٥ب ؾاعٌ , ْٚكب ايجاْ -2 ٞ ع٢ً أْ٘ " َؿعٍٛ ثا
َجٌ : أْٖٓٛح إتؿُٛم دا٥ع٠ٟ ! 

إؿتل ايص٣ يٝؼ ي٘ تأثرل ؾُٝا بعسٙ )أ٣ يٝؼ ي٘ َعٍُٛ ( ٫ ٜعتدل عا٬َ    -3 
.{أسطٜل ايٛايب ع٢ً ايتؿٛم!}-:ن١ًُ ايٛايب / اؿانِ / ايكانٞ /   َجٌ 

يػ١ عا١ًَ ٭ْٗا غبكت باغتؿٗاّ ٚشلا َعٍُٛ ٖٛقٝػ١ َبا –سطٜل  
 )ايٛايب ( ؾ٢ٗ اغِ ؾاعٌ غرل عاٌَ ٭ْ٘ يٝؼ ي٘ َعٍُٛ. –)ايٛايب (  أَا 

(/ غعٝس / نطِٜ  ) ساَس / قُٛز / طاضم / ناٌَ / َٓكٛض / َػعٛز  أزلا٤ ايعًِ إؿتل غرل عا١ًَ َجٌ

) ا ( أعسب َا حتت٘ خط يف ايكطع١    ) ث ع ( 

ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ  أظٖاضَٙكط َا أعِٛ ؾأْو ؾطبٝعو َٓجٛض٠  زا٥ُا
 )ب ( اضتدسج اضِ َؿعٍٛ عاٌَ ٚ أعسب َعُٛي٘   ) ث ع ( 

 ايعًُا٤ َكسض غعِٝٗ مٛ ضقٞ ايبؿط١ٜ     
عٌ َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ اغِ إعٍٛ ايعاٌَ : َكٓسض        َعُٛي٘ : غعِٝٗ      إعطاب٘ : ْا٥ب ؾا      

 ) ج ( صؼ َٔ ايؿعٌ زجا اضِ ؾاعٌ ٚ اضِ َؿعٍٛ 

   ََ ٛٓ اغِ ايؿاعٌ   : ايطادٞ   أٚ ضاز                اغِ إؿعٍٛ :  طد
قؼ َٔ ايؿعٌ " اٖتس٣ " اغِ َؿعٍٛ َهبٛطا بايؿهٌ      
     َُ  ٣ ٗتَساغِ إؿعٍٛ : 

ًٜٞ ٚبني ايطبب    ) ث ع (  ) د ( اعسب َا حتت٘ خط ؾُٝا

زا٥ُا  ضأغ٘زا٥ُا                                          إكطٟ َطؾٛع١  ضأغ٘إكطٟ ضاؾع    
َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب   آلٕ ضاؾع اغِ ؾاعٌ عاٌَ          ْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع    آلٕ َطؾٛع١ اغِ َؿعٍٛ عاٌَ 

 ٛطا بايػو . ) ث ع ( .)ٖـ ( اضتدسج اضِ َؿعٍٛ ٚ انتب ؾعً٘ َضب

ل ُخـــًٕٔٔٔٔؿعٍٛ : كًٛم          ؾعً٘ : اغِ إ                            إدًٛم ٜػع٢ زا٥ُا إٍ ................ 
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-: ٘ــــاْتب
1 -  ٕؿتل )اغِ ايؿاعٌ( بٛنع إلعطاب َا بعس إؿتل )بٝإ عٌُ إؿتل أٚ إعطاب َعُٛي٘( ْعٛض عٔ )أٍ( باغِ َٛقٍٛ َٓاغب ْٚعٛض عٔ ا

ِٔ + ايؿعٌ ََ  -( َجٌ:ايؿعٌ َهاْ٘ , ٜٚهٕٛ إعطاب َا بعس ايؿعٌ ٖٛ ْؿؼ إعطاب َا بعس إؿتل. ٚإشا نإ إؿتل َػبٛقا بٓسا٤ ْعٛض عٓ٘ بـ ) ٜا 
 .{ؾاعٌ}. {تؿٛق٘ أْت ايص٣ ٚٗط}. =  { تؿٛق٘أْت ايٛاٖط }  -
{َؿعٍٛ ب٘}. {ايؿٛض٣ ا١ٜضٜا َٔ ٜطؾع  }. = {ايؿٛض٣ٜا ضاؾعا ضا١ٜ }  -

2 -    ٖٛ ٌايؿاعٌ ايصٟ ضؾع٘ أٚ إؿعٍٛ ب٘ ايصٟ ْكب٘   َعٍُٛ اغِ ايؿاع
3 -   ٍٛإشا نإ َْٟٓٛا , أٚ هطٙ بإناؾت٘ إيٝ٘ إشا مل ٜهٔ َْٟٓٛا .  هٛظ ٗ اغِ ايؿاعٌ ايصٟ ت٬ٙ َؿعٛي٘ إٔ ٜٓكب ٖصا إؿع

ّْــــــَك إ٢ٕ إ٪َٔ }َجٌ :  ُُّــــَكإ٢ٕ إ٪َٔ  } ..              {اـرَل جملتُع٘ س   .{اـرل٢ جملتُع٘   س
 إعطاب اـرل ايجا١ْٝ : َهاف إيٝ٘ فطٚض.              إعطاب اـرل ا٭ٍٚ : َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب.  

4 -    تكباٍ أٟ أْ٘ إشا نإ َع٢ٓ إانٞ مل ٜعٌُ , ؾ٬ ٜكض إٔ ْكٍٛ َج٬ٟ :َع٢ٓ إٕ اغِ ايؿاعٌ ٜسٍ ع٢ً اؿاٍ أٚ ا٫غ
ِْ زضَغ٘ أَؼ }     {ايٛايب ؾاٖ

5 -    ٌٜعٌُ عٌُ ايؿعٌ غٛا٤ أنإ َؿطزٟا أٚ ْعٟا   اغِ ايؿاع. 
{كٛعٌ ا٭عطاض إًٛكٌ أيػٓتِٗ بايػ٤ٛإ  أسب أقسقا٥ٞ اؿاؾٌٛ ايػٝب١ ايػاؾطٜٔ ايعجط٠ , ٚأنطٙ أزعٝا٤ ايكساق١} َجٌ :

6 -   ٌايعاٌَ َػبٛقٟا بٓؿٞ أٚ اغتؿٗاّ , ؾػايبٟا ٜعطب َبتسأ َٚا بعسٙ طَعُٛي٘ص ٜعطب ؾاع٬ٟ َطؾٛعٟا غس َػس اـدل.  إشا نإ اغِ ايؿاع

تسضٜبات
اضتدسج مما ًٜٞ اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ ، ثِ أعسب َعُٛي٘ : -أ( 

َْعٖس - 2                                                  ي١ أدعا٩ٙ .يٝؼ ايسضؽ فٗٛ - 1 ٌٖ قبٛب ايعًِ ! - 3                                                         ٠ َكاعسٙ. ايؿكٌ 
 إسضغ١ ايٛايب إٗصب١ أخ٬ق٘.ناؾأت  - 5                                                  اسؿٜ زضغٟا َؿطٚس١ أؾهاضٙ .  - 4
 ٌٖ َٛنٛع١ ايهتب ٗ َهاْٗا ! - 7           ايؿعب ايؿًػٛٝين كهب١ أضن٘ بسَا٤ أبٓا٥٘. - 6
 َٔ مل ٜكٔ عطض غرلٙ . يٝؼ َكإ عطض - 8
ضع بدٍ نٌ ؾعٌ يف اجلٌُ اآلت١ٝ اضِ َؿعٍٛ َػريّا َا ًٜصّ : -)ب(  

َٔ . طٔهُؾ - 4            ت ايكسٜل ع٢ً تأخطٙ .عاتب - 3          كُب عٛز٠ ايػا٥بٌ .تُتط - 2                 ت اؿذط٠ . ٦ٝأن – 1   احملػ
أعسب َا ٜأتٞ :-)ج( 

ِْ ْػُذ٘  - 1 َُ٘. ٜعذبين - 4. أَع٢ّٛ أٓس َهاؾأ٠  - 3 إٗصب خًٝك٘ قبٛب.  - 2. ايجٛب قه َُدتكط ن٬ َتشسخ 
ّّٝا َٚا نإ ؾعً٘ غري ثالثٞ : -)د(  ّٝٔ َا نإ ؾعً٘ ثالث ِّٝٔ نٌ اضِ َؿعٍٛ يف ايعباز٠ اآلت١ٝ ، َٚب ع

ََُعسٍّ ٫غتكباٍ ايعا٥طٜٔ, ٚيٝؼ ٚادبٟا إٔ ٜهٕٛ ٖصا إهإ َؿطٚؾٟا بؿاخط ايطٜاف , ٚإ٢ِ ا ٜهؿٞ إٔ )ع٢ً نٌ إْػإ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٗ َٓعي٘ َهإ 
َُػتٛاعٟا, ٚإٔ تٜ ـٔ إُتاظ٠ إٕ نإ شيو  ّٓا بؿ٤ٞ, َٔ ايٗتش َِٜشُػٔ إٔ ٜهٕٛ َعٜٖ َٔ ايتٓػٝل, ٚ هٕٛ ُدسضاْ٘ هٕٛ ْٛٝؿٟا, َكب٫ٟٛ, َطتبٟا, َسَػ

ِٕٝػَتًَُٜش١ , اييت ٜسٍ اختٝاضٖا ع٢ً ؾهط٠ قاؾ١ٝ ٚشٚم غًِٝ( َعزا١ْ بايكٛض ايؿ١ٝٓ ا
أسس ا٭زبا٤ يكسٜك٘ َعتصّضا  نتب  - ()ٖـ

ُ٘ , ٚإ ُِٓت ايٖؿأنُط ي ٢ٌ , ٚٝن َٕ ايػٓباَم إٍ ايٜؿِه ِٕ َعٜؿا ٜنا ُٙ , ؾإ َٛ ُٙ , ٜطأيْب َعٞؿ ٠ٜ ٚٗز ِِ غٝسٟ أْٚٞ ساؾ َِٝعًٜ ـَ ٗ ٔعٜكأب٘ , ٚنُٓت )ٚي ِٓٔك ٕٝ َٕ ا  ِٕ َعاٜقَب ٜنا
ُ٘ . ٖٚاأْا ٌَ ي َٕٝتكٚب ٘ٔ ا ُٖ  ايٖطانٞ ب ٘ٔ , ٚايػ٬ّ ( أِعَتٔصُض َع َُٜػ٩ُٛٙ , ضاغّبا ٗ َِطنأت ُ٘ , تا٥ّٔبا عُا  ُِٜػٔهُب ََُتَبأعّسا عُا  َٔين َٔ ن٬ّ َٓجٛض ,   ٜٙ ا ٜؾَط

اغتدطز أٟ َؿتل ٚبٌ ْٛع٘ َٔ ايكٛع١ ايػابك١   *
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ُطٜٓات عا١َ ع٢ً إؿتكات
:ت٘ خط ؾٝٗااضتدسج اضِ ايؿاعٌ ٚصٝؼ ايبايػ١ َٔ اآلٜات ايتاي١ٝ، ثِ أعسب َا حت -1

, ٚؾٝهِ زلاعٕٛ شلِ, ٚاهلل عًِٝ بايٛإٌ , يكس ابتػٛا ايؿت١ٓ َٔ ايؿت١ٓ, ٚ٭ٚنعٛا خ٬يهِ ٜبػْٛهِ خبا٫ٟ يٛ خطدٛا ؾٝهِ َا ظازٚنِ إ٫)
, ٚإٕ دِٗٓ حمل١ٜٛٝ , أ٫ ٗ ايؿت١ٓ غكٛٛاتؿتين قبٌ ٚقًبٛا يو ا٭َٛض ست٢ دا٤ اؿل ٚٚٗط أَط اهلل ِٖٚ ناضٖٕٛ, َِٚٓٗ َٔ ٜكٛز ا٥صٕ يٞ ٫ٚ

ُِٖ, ٚإٕ تكبو َكٝب١ ٜكٛيٛا قس أخصْا أَطْا َٔ قبٌ, ٜٚتٛيٛا ِٖٚ ؾطسٕٛ, قٌ ئ ٜكٝبٓا إ٫  نتب اهلل  َابايهاؾطٜٔ. إٕ تكبو سػ١ٓ َتُػ٪
.(يٓا, ٖٛ ٫َْٛا ٚع٢ً اهلل ؾًٝتٛنٌ إ٪َٕٓٛ

ّٝٔ يف اآلٜات ايتاي١ٝ اضِ ايؿاعٌ، ٚبني َعُٛي٘، ٚغسط عًُ٘ إٕ نا -2  :ٕ مما ٜعٌُ بػسٚطع

ًُٜكٞ ايؿٝٛإ ؾت١ٟٓ يًصٜٔ ٗ قًٛبِٗ َطْض ٚايكاغ١ٝ قًٛبِٗ  -1 .    ٚايصانطٜٔ اهلل نجرلٟا - 2       .يٝذعٌ َا 
.ٚإش قتًتِ ْؿػٟا ؾازاضأمت ؾٝٗا ٚاهلل كطز َا نٓتِ تهتُٕٛ  -4                                                          .ؾه٬ٟ َٔ ضبِٗ ٚضنٛاْٟا٫ٚ آٌَ ايبٝت اؿطاّ ٜبتػٕٛ   -3

.٣ إ٫ ٚأًٖٗا ٚإَٕٛٚا نٓا ًَٗهٞ ايكط  -6                                    .ُخٓؿعٟا أبكاضِٖ ىطدٕٛ َٔ ا٭دساخ نأِْٗ دطاْز َٓتؿط  -5

 .  ؾإشا ضنبٛا ٗ ايٝؿًو زَعٛا اهلل كًكٌ ي٘ ايسٜٔ  -8                                                                            .ضبٓا إْو داَُع ايٓاؽ يّٝٛ ٫ ضَٜب ؾٝ٘  -7

َُدعٟ ايهاؾطٜٔ - 9 .ؾٌٗ أْتِ َػٕٓٛ عٓا ْكٝبٟا َٔ ايٓاض  -10 .                   ٚاعًُٛا أْهِ غرل َعذعٟ اهلل ٚإٔ اهلل 

ّٝٔ َعٍُٛ نٌ َٓٗا يف األبٝات ايتاي١ٝ  ٚصٝؼ املبايػ١اضتدسج أمسا٤ ايؿاعًني ٚاملؿعٛيني -3 :ٚع

َُِعٍض....    ٚيٝؼ بٓاؾع شا ايبدٌ َــــاٍ  -1 بكــاسب٘ ايػدــا٤ ٫ٚ 
ٚيٝؼ ب٫َّٛز اـٛايـ أعكـــ٬.....  أخا اؿطب يٓباغٟا إيٝٗا دـ٬شلا  -2
ع٢ً ؾعح أٟ ايطدــاٍ إٗصب.......  ٚيػت َػتبـــل أخا ٫ تًُ٘  -3
٫ٟ٬ٖ ٚأخط٣ َُٓٗا تؿبـ٘ ايبسضا.......  ؾتاتإ أَا َُٓٗـــا ؾؿبٝٗـ١  -4
ِِ ا٭ْٛف َٔ ايٛـــطاظ ا٭ٍٚ....  بُٝض ايٛدٛٙ نط١ّ أسػــابِٗ  -5 ؾ
ُٔ ايٛد٘ طًٝك٘ أ -6 ٚؾ٢ اؿـــطب ناحل َـــهؿٗط....  ْت ٗ ايػًـِسػ
٫ٚ ضاٖبـــٟا َا قس ه٤ٞ ب٘ ايسٖـط... َٚا أْا خاؾٔ إٔ ؼـــٌ َٓٝٓيت  -7
دشــاف ايهطَـــًٌ شلا ؾسٜـس.....  أتاْٞ أِْٗ َـــعقٕٛ ٔعـطن٢  -8
ٚمل ّت َٔ ٜهـــٔ باـرل َصنٛضا...  َا عاف َٔ عاف َصََٟٛا خكا٥ًٝـ٘ -9
ٌُ....  نٓاطض قدط٠ َٜٛـــٟا يٖٝٛٓٗـا  -10 ؾًِ ٜهطٖا ٚأ٢ٖٚ قـــط١ْ ايٛعـ
ٚزا٤ اؿُـــل يٝؼ يـــ٘ زٚا٤. ..  ٚبعـــض ايسا٤ ًَتُؼ ؾؿــاٙ  -11
ــَـَطٕى  -12 َُِعتـ ٚايٛٝبـــٕٛ َعـاقـــس ا٭ِظض.....  ايٓاظيٕٛ بهـــٌ 
ٟ أًَُت َٓـــو سذابٚزٕٚ ايص...  ٌٖٚ ْاؾعٞ إٔ ُتطؾع اؿذب بٝٓٓــا  -13
َٔهٝـاع يؿطقتــ٘ -14 ست٢ إشا ؾات أَط عـــاتب ايكسضا..... ٚعادع ايطأٟ 
أقُـــٍٛ ع٢ً ايٓعـ اشلُــاّ.......  أمل أقػِ عًٝــو يتدـــدلْٞ  -15
إشا عـــسَٛا ظازٟا ؾإْو عــاقط......  نطٚب بٓكٌ ايػٝـ غَٛم ٔغُاْٗـا -16




